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BijlaRe B 3 bij de VreemdelinRencir~ulaire

Tekst van en commentaar op de bepalinRen van de OP 3 juni 1960

te Bonn gesloten overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nedèrlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake het kleine

grensverkeer (~rb. 1960~ 162).

Hoofdstuk I

Het kleine grensverkeer buiten de offici~le doorlaatposten om

Artikel 1

han bewoners van het grensgebied, die er op grond van plaatse-

lijke omstandigheden eertredelijk belang bij hebben, de gemeen-

schappelijke grens regelmatig buiten de officiële doorlaatpos-

ten om te overschrijden, kan hiertoe, alsmede tot verblijf in

het andere deel van het grensgebied, toestemming worden ver-

leend, zulks behoudens intrekking en volgens de bepalingen van.

deze overeenkomst.

Toelichtin~: De bewoners van het grensgebied, di~ voor de

faciliteiten welke de overeenkomst biedt in aanmerking willen

komen, moeten kunnen aantonen, dat zij er op grond van plaats~-

lijke omstandigheden een redelijk belang bij hebben de grens

regelmati~ buiten de doorlaatposten om te overschrijden. Bij

het slotprotocol van de terzake gehouden çesprekingen is tus-

sen de Nederlandse en de Duitse delegaties overeengekomen,

deze bepaling op liberale wijze toe te passen.

Van een "redelijk belang op grond van plaatselijke omstandig-

heden" zal bv. reeds sprake zijn, indien de grensbewoner, om

een aan de overzijde der grens gelegen buurtschap te bereiken,

een aanmerkelijke oDweg zou moeten maken, indien hij zich via

de dichtstbij gelegen doorlaatpost zou moeten begeven.

De doeleinden, waarvoor de in de overeenkomst bedoelde beschei-

den mogen worden afgegeven, zijn niet limitatief opgesomd.

Indien er uit hoofde van de geografische situatie voor de

grensbewoner een redelijk belang voortvloeit, zich regelmatig

buiten een doorlaatpost om naar het Duitse deel van het grens-

gebied te begeven, kan hij daartoe voor elk bona-fide doel in

de gelêgenheid worden gesteld.

- Overigens-
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Overigens zal, voor wat de toepassing van deze bepaling betreft,

veel moeten wor~en overgelaten aan de praktijk en aan oen nauwe

en goede samenwerking tussen de Nederlandse en de Duitse autori-

teiten, als in de overeenkomst bedoeld.

De houder van een ingevolge de overeenkomst afgegeven document

mag zich op grond daarvan in het gehele tegenoverliggende deel

van het grensgebied ophouden. Voor wat de duur van het toege-

stane verblijf betreft blijft hij evenwelondermeer onderworpen

,aan de in het andere land terzake geldende nationale voorschrif-

ten (zie artikel 15 der overeenkomst en de toelichting bij dat

artikel).

De bepalingen van de overeenkomst zijn van toepassing ten aan-

zien van bewoners van het grensgebied, hetzij Nederlanders, het-

zij vreemdelingen. Aan~ezien voor Nederlanders niet de verplich~

tin~ ~eldt la~s een Nederlands~.ddaxlaatpost in- of uit te

reizen zijn de bepalin~en van de overeenkomst te hunnen aanzien

voornamelijk van betekenis met het oo~ op ~rensoverschrijdin~

buiten de Duitse doorlaatposten om.

In het algemeen mag worden aangenomen dat een Nederlander be-

woner van het Nederlandse deel van het grensgebied is, indien

hij in het bevolkingsregister van een der Nederlandse gemeenten,

vermeld in de Annex van deze bijlage is ingeschreven. Ten aan-

zien van vreemdelingen kan zulks geacht worden het geval te

zijn, indien zij houder zijn van een identiteitspapier waaruit

blijkt dat het hun voor de duur van ten minste een jaar krach-

tens art. 9 Vw, dan wel krachtens een der bepalingen van art.

10 Vw, is toegestaan in Nederland te verblijven en het hoofd

van plaatselijke politie van een der in de Annex van dezû bij-

lage genoemde gemeenten in dat identiteitspapier de bij art.

40 Vb voorgeschreven aantekening heeft gesteld. In twijfel-

gevallen (bijv. indien de vergunning tot verblijf uitsluitend

een kortere geldigheidsduur heeft in verband met de expiratie-

datum van het paspoort van de vreemdeling dan wel indien het

een vreemdeling beneden de leeftijd van 15 jaar betreft) waren

bij het desbetreffende hoofd van plaatselijke politie nadere

informaties terzake in te winnen.

- Artikel 2 -
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Artikel 2

Het grensgebied wordt bij notawisseling vastgesteld.

Het kan bij notawisseling worden gewijzigd.

Toelichtin~: Het grensgebied, zoals dat bij nade~~ notawisse-

ling tussen de Nederlandse en Duitse rege~ing is vastgest~:ld,

omvat de Nederlandse en de Duitse gemeenten, welke in alfabe-

tische volgorde in de Annex bij deze bijlage zijn opgesomd.

J~tikel 3

(1) Als document voor de grensoverschrijding en voor het ver-

blijf in het andere deel van het grensgebied geldt eel: ~0r-

gunning volgens het model van bijlage 1, welke ~an

Nederlanders wordt verstrekt, indien zij in het bezit zijn

van een geldig of cen niet langer dan vijf jaar verlopen

nationaal paspoort en aan Duitsers, indien zij in het bezit

zijn van een geldig nationaal paspoort, een Kinderausweis

of een Personalausweis van de Bondsrepubliek Duitsland.

(2) Aan Nederlanders, die in het Nederlandse deel van het grens-

gebied woonachtig zijn en die op het tijdstip van de aan-

vrage geen nationaal paspoort bezitten, kan als document

c~n grenskaart volgens het model van bijlage 2 worden ver-

strekt.

(3) Voor bewon~rs van het grensgebied, die Nederlander noch

Duitser zijn, geldt als document een vergunning volgens h~t

model van bijlage 1, welke ~ordt verstrekt, indien zij in

het b~ait zijn van een reisdocument geldig voor het over-

schrijden van de gemeenschappelijke grens. Deze vergunning

mag, tenzij door de wederzijdse bevoegde autoriteiten in

een bepaald geval anders is overeengekomen, slechts dan

worden verstrekt, indien de aanvrager zes maanden in het

grensgebied woonachtig is.

(4) Kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar kunnen op verzoek

in de vergunning (lid 1 en 3) of in de grenskaart (lid 2)

van hun wettelijke vertegenwoordiger worden bijgeschreven;

- indien -
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indien hun een eigen vergunning of een eigen grenskaart

wordt verstrekt, moet het adres van de wettelijke vertegen-

woordiger daarin worden vermeld.

Toelichtin~: De - volgens een gemeenschappelijkmodel vastge-

stelde - vergunningen en grenskaarten worden van Nederlandse

zijde in gele kleur en van Duitse zijde in witte kleur uitge-

geven. Zij zijn uitsluitend gesteld in de taal van het land

van afgifte. In deze documenten is o.m. de verplichting van de

houder vermeld, de vergunning of de grenskaart bij de grens-

overschrijding en tijdens het verblijf in het andere deel van

het grensgebied steeds bij zich te dragen en op vordering van

een bevoegde ambtenaar te tonen.

De meeste grensbewoners zullen reeds in het bezit zijl."van

een reisdocumenten, waarmede zij via de doorlaatposten de grens

kunnen passeren. Te hunnen aanzien kan worden volstaan met af-

gifte van eon bij het paspoort of ander reispapier behorende

vergunning tot het overschrijden van de grens buiten de door-

laatposten om, welke vergunning slechts geldig is tezamen met

dat reisdocument (zie art. 3, eerste en derde lid).

Nederlanders, die op het tijdstip van de aanvrage geen paspoort

bezitten, kunnen in het bezit worden gesteld van een speciaal

document ten behoeve van deelname aan het kleine grensverkeer,

t.w. een grenskaart (zie art. 3, tweede lid). Indien de houder

van een grenskaart nadien in het bezit van een paspoort komt,

mag hij van zijn grenskaart gebruik blijven maken, totdat de

geldigheidsduur ervan verstreken is; hij is derhalve niet ver-

plicht tussentijds een vergunning als bedoeld in het eerste

lid van het onderwerpelijke artikel aan te vragen. De houders

van een grenskaart mogen daarmede behalve op de in de kaart

aangeduide plaats(en) de gemeenschappelijke grens tevens langs

alle doorlaatposten overschrijden, uiteraard gedurende de tijden

dat deze voor het verkeer zijn opengesteld, (zie art. 12 der

overeenkomst).

Visumplichtige vreemdelingen kunnen op grond van het bepaalde

in het derde lid van het onderwerpelijke artike1 slechts aan

het kleine grensverkeer deelnemen, indien zij in het bezit zijn

van een geldig paspoort, voorzien van een geldig visum voor

- binnenkomst-
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binnenkomst in het andere land. In het aan het slot der

besprekingen door de delegaties opgestelde protocol is

uitdrukkelijk vastgelegd, dat de visumplichtige grens-

bewoners zich reeds in het bezit moeten hebben gesteld

van een visum, alvorens een aanvraag om een vergunning

ten behoeve van het kleine grensverkeer in te dienen.

In verband hiermede mogen aanvragen om vergunningen,

ingediend door in het Nederlandse deel van het grensge-

bied woonachtige, voor Duitsland visumplichtige vreemde-

lingen slechts in behandeling worden genomen, indien

deze in het bezit zijn van een geldig Duits inreisvisum

(voor meerdere reizen). De geldigheidsduur van de ver-

gunning mag die van bedoeld visum niet overschrijden

(zie artikel 4, eerste lid der overeenkomst).

In het algemeen mag aan bewoners van het grensgebied,

die Nederlander noch Duitser zijn, slechts een vergunning

worden verstrekt, indien zij 6 mnanden in het grensge-

bied woonachtig zijn. In incidentele gevallen (met name

indien de grensbewoner er een bijzonder belang bij heeft,

zich bu~ten een doorlaatpost om naar het tegenoverliggen-

de deel van het grensgebied te begeven) kunnen de

"wederzijds bevoegde autoriteiten" overeenkomen dat van

deze voo~earde wordt afgeweken. Van Nederlandse zijde

is als bevoegde auto~iteit in de zin van artikel,3,

derde lid, aangewezen de betrokken brigadecommandant der

Koninklijke Marechaussee. Deze stelt zich terzake in ver-

binding met het betrokken Zollgrenzkommissariat. Betreft

het een bewoner van het Duitse grensgebied, dan zal het

desbetreffende voorstel aan de brigadecommandant worden

gedaan door de bevoegde "5rtliohe Ordnungsbehörde" voor-

zover het een bewoner van het land Nordrhein-Westfalen

betreft, of door de gemeente, voorzover het een bewoner

van het land Niedersachsen betreft.

Voor het begrip "bewoner van het grensgebied", zie de

toelichting bij artikel 1.

In verband met het bepaalde in

der overeenkomst zij opgemerkt

artikel 3, vierde lid

dat kinderen beneden

16 jaar-



B 3-6

16 jaar alleen dan voor afgifte van een eigen vergunning in aan-

merking komen, indien zij over een te hunnen name afgegeven

geldig reisdocument beschikken. Bijschrijving van kinderen in

een vergunning of in ~en grenskaart kan, voor wat d~ voornamen

betreft - met het oog op de beschikbare ruimte - eventu~el ge-

schieden door vermelding van de eerste voornaam voluit en van

de voorletters der overige voornamen.

De Vreemdelin~enwet voorziet niet in de mo~elijkheid van heffing

van leResgelden voor documenten ten behoeve van het kleine Rrens-

verkeer. Terzake mo~en dus van Nederlandse zijde RGen bedragen

worden .B:eh:ev~ll.

Artikel 4

(1) De geldigheidsduur van de vergunningen (artikel 3, lid 1 en

3) is hoogstens gelijk aan de tijdsduur gedurende welke de

reisdocumenten op grond waarvan zij zijn afgegeven, het over-

schrijden van de gemeenschappelijke grens mogelijk maken.

(2) De geldigheidsduur van de grenskaarten (artikel 3, lid 2) be-

dr~agt ten hoogste vijf jaar, zij kunnen voor t~n hoogste

vijf jaar worden verlengd.

Toelichtin~: Op grond van het bepaalde in het eorste lid v~n het

onderwerpelijke artikel zullen Nederlanders, die over een geldig

paspoort beschikken, in het bezit kunnen worden gesteld van een

vergunning met een maximale geldigheidsduur van 10 jaar, aange-

zien het Nederlandse paspoort nog gedurende 5 jaar na het ver-

strijken van de geldigheidsduur voor reizen naar Duitsland ge-

bezigd kan worden (d.w.z. voor verblijven van kort~r dan 3 maan-

den, anders dan voor het verrichten van arbeid).

Met inachtneming van het vorenstaande kunnen de vergunningen ~n

de grenskaarten in het algemeen worden afgegeven voor de maxima~,

in het onderwerpelijke artikel genoemde geldigheidsduur. Dit

neemt uiteraard niet weg dat er in bijzondere gevallen aanlei-

ding kan bestaan de geldigheidsduur van deze documenten te be-

perken. Ondermeer zal zulks het geval dienen te zijn, indien de

- aanvrager-
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aanvrager er slechts gedurende een kortere periode een redelijk

belang bij heeft de grens buiten de doorlaatposten om te over-

schrijden.

In het algemeen zal de geldigheidsduur van een krachtens de

overeenkomst aan een vreemdeling af te geven vergunning die

van een aan deze verleende vergunning tot verblijf niet mogen

overschrijden. Indien een vergunning als bedoeld in de overeen-

komst wordt aangevraagd door een vreemdeling, \1iens vergunning

tot verblijf nog slechts voor korte duur geldig is, wnre hem in

overweging te geven eerst bij het desbetreffende hoofd van

plaatselijke politie verlenging van de geldigheidsduur vnn zijn

vergunning tot verblijf aan te vragen.

Tenslotte dient - zoals uit het bepaalde in het eerste lid v~n

het onderwerpelijke artikel voortvloeit en in het slotprotocol

van de besprekingen werd vastgelegd - bij de vaststelling van de

geldigheidsduur der aan voor Duitsland visumplichtige vreemde-

lingen te verstrekken vergunningen tevens nog rekening te worden

gehouden met de termijn, waarvoor het vereiste Duitse inreis-

visma (voor ceerdure reizen) is afgegeven; de g0ldighcidsduur

der vergunning zal de duur, waarvoor het Duitse visun is ver-

leend niet mogen overschrijden.

Bij v~rlenging van de geldigheidsduur van een vergunning of van

U0n grLnskaart dient de betrokken brigadecoQmandant zich ervan

te overtuigen of de houder van het document nog steeds voldoet

aan ci(;voorwaarden voor de afgifte daarvan.

De vur18nging behoort te worden aangevraagd met gebruikmaking

van het formulier, bedoeld in artikel 5, eerste lid der ovcreon-

ko~st. Indien op het verzoek gunstig wordt beslist, wordt de in

het tweede lid van dat artikel bedoelde Duitse autoriteit

(t.w. het b8voegde ZollgrenzkoDrnissnriat) van de verlenging op

de hoogte gest~ld door toezending van een exemplaar van hût des-

betrcffLnd~ formulier. In de daarvoor bestomde ruimte onder

"Nadere bijzonderheden" op d~ achterzijde van dat formulier

dient tG ~orden aangetekend dat het hier cun vûrlenging betr~ft,

zulks r;lE::t verr:1E:ldingvan de datum van eerste afgifte E:nhet

nummer dur vûrgunning of grenskaart.

- Artikel5 -
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l1.rtikel 5

(1) Verzoeken om afgifte van een vergunning of een grenskaart

moeten op formulieren worden ingediend, die in het vereiste

aantal moeten worden gesteld.

(2) Indien gunstig op de aanvrage is beslist, .wordt de bevoegde

grens~ewakingsautoriteit van de andere Partij daarvan onffiiddel-

l~k op de ~oogte gesteld door to~zending v~n ecn oxcmplaàr van

het aanvraagformulier. Indien een van de aanvrnag afwijkende

beslissing is genomen, worden de afwijkingen daarbij vermeld.

Toelichtin~1 Bij de terzake gevoerde besprekingen met de Duitse

autoriteiten werd uit praktische overwegingen besloten om geen

voor beide Partijen uniform model vUur een aanvraagformulier te

ontwerpen. Dezerzijds is een formulier vastgesteld voor de aan-

vraag van Nederlandse vergunningen of grenskaarten. Dit formu-

lier moet door de aanvrager in duplo worden ingediend. Als

autoriteit, bevoegd tot het verlenen, of het verlengen van de

geldigheidsduur,van vergunningen of grenskaarten is bij a~t.

33, eerste lid, Vb aangewezen de brigadecommandant der Konink-

lijke Mareohaussee in wiens bewakingskring de aanvrager woon-

achtig is. ~an Duitse zijde zijn met de afgifte van genoemde

documenten belast de "örtliohe Ordnungsbehörde" voorzover het

een bewoner van het land Nordrhein-Yestfalen betreft of de be-

trokken gemeente, voorzover het een bewoner van het land

Niedersachsen betreft. Indien bezwaar bestaat tegen de afgifte

van cen vergunning of een grenskaart door de autoriteiten van

het andere land, kan artikel 6 der overeenkomst worden toege-

past (zie de toolichtinc bij dat artikel). De mogelijkheid van

voorafgaande raadpleging van de autoriteiten van het andere land

is aanwezig in die gevallen, waarbij twijfel bestaat of tot af~

gifte van een vergunning of grenskaart kan worden overgegaan.

In het bij de besprekingen tussen de delegaties opgestelde slot-

protocol is uitdrukkelijk vastgelegd, dat in zodanige gevallen

voorafgaand overleg met de - met het grenstoezicht belaste -

autoriteiten van het andere land dient te worden gepleegd.

Alvorens tot afgifte van een vergunning of van een grenskaart

- over-
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over te gaan, dient de brigadecommandant steeds terzake het ad-

vies in te winnen van de bevoegde autoriteit van de dienst der

invoerrechten en accijnzen, alsmede van het hoofd van plaatse-

lijke politie van de woonplaats van aanvrager.

Wa ontvangst van deze adviezen en van eventuele andere op grond

daarvan door hem ingewonnen ambtsberichten (bijv. bij de offi-

cier van justitie, de ontvanger der belastingen, het bevolkings-

register ter plaatse) neemt de brigadecommandant een beslissing

op de aanvraag. Indien gunstig op de aanvraag wordt beslist

gaat de brigadecommandant over tot de afgifte van de vergunning

of van de grenskaart en zendt hij tegelijkertijd een exemplaar

van het desbetreffende aanvraagformulier, hetwelk volledig dient

te zijn ingevuld, aan het bevoegde Zollgrenzkommissariat. Het

andere exemplaar blijft in zijn administratie berusten.

De beslissing van-de brigadecommandant kan eveneens een gedeel-

telijke inwilliging van het verzoek inhouden. Dit kan bijv. het

geval zijn, indien het "redelijk belang" van de aanvrager (zie

artikel 1 der overeenkomst) naar de mening van de brigadecomman-

dant aanleiding geeft tot beperking van de aangevraagde geldig-

heidsduur van het document, tot het toestaan van slechts 6~~

plaats voor grensoverschrijding in stede van meerdere of tot

beperking van de tijden, waarbinnen de grensoverschrijding mag

plaats vinden. In zulke gevallen dienen de afwijkingen op het

aanvraagformulier te worden vermeld (zie artikel 5, tweede lid,

der overeenkomst).

Van een weigering behoeft geen kennis te worden gegeven aan de

autoriteit van het andere land. Wel dient van zodanige beslis-

si~g door middel van toezendipg van eeR kopie van het aanvraag-

formulier en van een afschrift van de betreffende beschikking

mededeling te worden gedaan aa~ de hoofdafdeling Vreemdelingen-

zaken en Grensbewaking van het ministerie van Justiti~.

Opgemerkt zij nog dat een goede samenwerking tussen de brigade-

commandanten en de plaatselijke arbeidsbureaus met het oog op

de toepassing van de bepalingen van de overeenkomst van groot

belang is. Indien uit de kopieën der van Duitse zijde ontvangen

exemplaren der aanvraagformulieren blijkt, dat de houder van de

vergunning arbeid in het Nederlandse grensgebied wil verrichten,

- dient-
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dient bij het betrokken arbeidsbureau te worden geinforceerd

of de eventueel vereiste werkvergunning is of zal worden ver-

leende Indien dit laatste niet het geval is, kan zulks voor de

brigadecomcandant aanleiding geven tot het doen van een Dede-

deling aan de Duitse autoriteiten, als bedoeld in artikel 6

der overeenkomst.

Artikel 6

Indien de bevoegde autoriteit van de ene Partij ûan de bevoegd~

autoriteit van de andere Partij mededeelt, dat zij aan een be-

\loner van het andere deel van het grensgebied geen toestenming

zal verlenen tot overschrijding van de grens buiten de offici0le

èoorlaatposten om, zal de bevoegde autoriteit van de andere

Partij de vergunning weigeren of intrekken. Hetzelfde geldt in

de gevallen bedoeld in artikel 3, lid 2.

Toelichting: Aangezien ingevolge het bepaalde in artikel 5 der

oVûrèenkoDst ~ls regel de autoriteit van het andere land 0erst

ecn exeeplaar van het aanvraagfornulier ontvangt nadat reeds

gunstig op de aanvraag is beslist, zal bij de toepassing v~n de

onderwerpelijke bepaling doorgaans van intrekking an slechts tij

uitzondering van weigering sprake zijn. \!eigering is bijv.

denkbaar, wann&er uit het in twijfelgevallen te plegûn VQor-

overl6g (zie de toelichting bij artikel 5) gebleken is, dat dG

aanvrager door het andere land als ongewenst wordt beschouwd

of indien de bevoegde autoriteit van het ene land eigen~r be-

weging a~n die van het andere heeft nedeg~deeld, dat een b~pn~l-

dv pcrs~on niet op een v0rgunning of een grensk~art z~l uord~n

toegolatcr., zo deze Docht worden afgegeven.

Zoals uit de redactie van het artikel blijkt, kan de D~ti~delinG

(uaarop w&ig0ring cf intrekking dibnt te volgen) niGt all~en

plaats vinden indien het een persoon betreft, die als ongüu~nst

v~ecDdGling beschouwd wordt (en die derhalve ons land in h0t ge-

heel niet Dag binnenkomen) doch ook indien er alle~n bçzwa~r

bestaat tegen ongecontroleerde binnenkomst van eûn bepaalde p~r-

soon (nl. buiten de doorlaatposten oc). Dit l~tstc kan bijv.

- het -



B 3-11

het geval zijn, indien de vreemdeling alleen verdacht wordt v~n

sDokkelen of bij toenro~e van dc grenscriminaliteit onder de op-

geschoten jeugd.

Opgave van de gronden, waarop de mededeling berust, is in casu

niet voorgeschreven (zie echter artikel 8 der overeenkonst en

de bij dat artikel gegeven toelichting).

Bovoegd~ autoriteiten in de zin van het onderwerpelijke artikel

zijn,voor wat Nederland betreft, de betrokken brigadecomoandanten

der Koninklijke Marechaussee.

Mededelingen in de zin van dit artikel worden van Duitse zijde

aan de betrokken brigadecommandanten gedaan, hetzij door het be-

voegde Zollgrenzkommissariat, hetzij door de Brtliche Ordnungs-

behBrde (in het land Nordrhein-Westfalen) of de gemeente (in het

land Niedersachsen), al naar gelang er bezwaren bestaan uit

grensbewakingsoogpunt of uit een oogpunt van vreemdelingentoe-

zicht.

Daarentegen dienen de brigadecommandanten de bedoelde mededelin-

gen steeds te richten aan de desbetreffende "Brtliche Ordnungs-

behBrde" (Nordrhein-Westfalen) of gemeente (Niedersachsen).

De brigadecommandant die een mededeling in de zin van dit arti-

kel van de bevoegde Duitse autoriteiten ontvangt is verplicht

om hetzij de vergunning of de grenskaart te weigeren hetzij dezû

in te trekken (zie de artt. 34, eerste lid, onèer ~ en 35,

eerste lid, onder ~, Vb).

Wordt nadien wederom een aanvraag ingediend door dezelfde p8r-

soon, dan zal de brigadecommandant zich - waar het hier een

twijfelgeval betreft - als regel eerst met de autoriteiten van

het andere land dienen te verstaan alvorens eventueel gunstig

op de aanvraag te beslissen.

Artikel 1

Van de intrekking van een vergunning of een grenskaart wordt

onverwijld mededeling gedaan aan de bevoegde autoriteit van de

andere Partij.

- Toelichting-
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ToelichtiDR: De in dit artikel bedoelde kennisgeving dient niet

alleen te worden gedaan indien de intrekking het gevolg is van

een mededeling, bedoeld in artikel 6 der overeenkomst, doch ook

indien de vergunning of de grenskaart op andere gronden is in-

getrokken.

De betrokken brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee

dient de in het onderwerpelijke artikel bedoelde mededeling

te doen aan het bevoegde Zollgrenzkommissariat. Van de intrek-

king van Duitse vergunningen ontvangt hij mededeling van de des-

betreffende "8rtliche OrdnungsbehèSrde" (in het land Nordrhein-

Westfalen) of gemeente (in het land Niedersachsen).

De gronden der intrekking behoeven niet aan de Duitse autoritei-

ten te worden medegedeeld.

Van elke intrekking zal behalve aan de bovengenoemde Duitse

autoriteit, tevens medede1ing worden gedaan aan de hoofdafdeling

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het ministerie van

Justitie, zulks door middel van toezending van een afschrift

van de desbetreffende beschikking.

Artikel 8

In geval van misbruik kunnen de ambtenaren, belast met het grens-

toezicht, van de ene Partij een vergunning of een grenskaart van

de andere Partij voorlopig inhouden, deze wordt onder vermelding

van de reden van inhouding onverwijld toegezonden aan de bevoeg-

de autoriteit van de andere Partij.

Toelichtin~: Ingevolge artikel 11, tweede lid der overeenkomst

zijn in Nederland zowel de ambtenaren der invoerrechten en

accijnzen als de ambtenaren der Koninklijke Marechaussee bevoegd

tot voorlopige inhouding; aan Duitse zijde berust deze bevoegd-

heid uitsluitend bij de ambtenaren der douane.

De voorlopige inhouding van het document kan slechts op grond

van "misbruik" plaats vinden. In die gevallen, waarin twijfel

rijst of van misbruik kan worden gesproken, zoals bijv. bij ge-

vaar voor misbruik, zal het aanbeveling verdienen niet met ~oe-

passing van dit artikel tot voorlopige inhouding over. te gaan,

- doch-
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doch ware de betrokken brigadecommandant terzake te informeren,

opdat deze kan beslissen of er voldoende grond aanwezig is tot

toepassing van artikel 6 der overeenkomst.

Ter verzekering van een uniforme toepassing van het onderwerpe-

lijke artikel dienen door de grensbewakingsambtenaren ingehouden

bescheiden ten behoeve van het kleine gr~nsverkeer steeds te

worden toegezonden aan de betrokken brig~decomoandant der

Koninklijke Marechaussee, die zorg draagt voor de doorzending

daarvan aan de Duitse autoriteit, die de vergunning heeft afge-

geven. Indien hij daartoe voldoende aanleiding vindt kan de

brigadecommandant daarbij tevens een mededeling doen als bedoeld

in artikel 6 der overeenkomst.

De reden van de inhouding dient aan de andere Partij te worden

~edegedeeld. Laatstbedoelde verplichting geldt niet, indien bij

de toezending van het ingehouden document aan de autoriteit van

het andere land de in artikel 6 bedoelde mededeling wordt ge-

daan (gevolgd door verplichte intrekking van het document).

.Deze mededeling behoeft immers niet gemotiveerd te zijn (zie

de toelichting bij artikel 6).

Artikel 9

Op de plaetsen,vermeld in de vergunningen of de srenskaarten

(artikel 3), mag de grens tusse~ 6 en 23 uur woraen overschre-

den. Indien de wederzijds bevoegde grensbewakingsautoriteiten

andere tijden hebben vastgesteld, moet dit door de autoriteit

van afgifte op het document worden vermeld.

Toelichtin~: ~ls regel zal de grensoverschrijding op do tóege-

stane plaatsen tussen 6 en 23 uur kunnen plaats vinden. Na

onderling overleg tussen de grensbewakingsautoriteiten (als

zodanig bevoegd zijn van Nederlandse zijde aangewezen de briga-

decommandanten der Koninklijke Marechaussee en van Duitse zijde

de "Zollgrenzkommissariate") kunnen zowel ruimere als ceer be-

perkte tijden worden vastgesteld. Indien van deze mcgelijkheid

gebruik wordt gemaakt moeten de afwijkende tijden in de kaart

- of -
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of vergunning yorden vermeld. Zulks dient te geschiûden op de

.voorzijde der vergunning of kaart bij de aanduiding van de toe-

gestane plaats(en) van grensoverschrijding. Op de achterzijde

van het aanvraagformulier dient daarvan eveneens een aanteke-

ning te ~orden gesteld in de daarvoor bestemde ruimte.

Do houder van een vergunning of van een grenskaart mag boven-

dien de grens overschrijden langs alle doorlaatposten, geduren-

de de tijden dat deze voor het verkeer zijn geopend; ~e houder

van een vergunning op grond van het feit dat hij tevens in het

bezit dient te zijn van een geldig grensoverschrijdingsdocucent

(eventueel met visum) cn de houder van een grenskaart ingevolge

het bepa~lde in artikel 12 der .overeenkomst.

Grensoverschrijding langs ecn doorla~tpost op tijden, waarop

deze niet voor het verkeer is opengesteld, dient te worden be-

schouwd als grensoverschrijding buiten een doorlaatpost .oC. De

houder van een vergunning of grenskaart mag derhalve van zulk

een faciliteit slechts gebruik maken, indien de to~stemming

daartoe uit het vermelde op de vergunning of de grenskaart

blijkt.

Het vorenstaande is uiteraard slechts v~n betekenis voor zover

het personen betreft aan wie het niet reeds uit anderen hoofde

is toegestaan om buiten de doorlaatposten om de Nederlands-

Duitse grens te overschrijden. In dit verband zij er nORm~als

op ~e\lezen dat, voor wat Nederlánd betreft, Nederlanders niet

v~rplicht zijn zich bij het overschrijden van de Nederlands-

Duitse grens lanRs een ftoorlaatpost te begeven.

Artikel 10

De Partijen zullen elkander langs diplomatieke weg gedetailleer~

ervan in kennis stellen, wie de bevoegde autoriteiten in de zin

van àrtikel 3, lid 3, tweede volzin en Qe artikelen 6, 7 en 8

zijn.

- Toelichting-
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To~lichting: De desbetreffende nota's werden op 28 juni 1961

gewisseld.

Van Nederlandse zijde zijn in alle in het onderwerpélijke arti-

kel gonoeade gevallen aangewezen de betrokken brigadecom~andan-

ten der Koninklijke Marechaussee.

Van Duitse zijde zijn aangewezen nu eens de Zollgrenzkommis-

sariate, dan ,..,eerde "örtliche Ordnungsbehörde" (Nordrhein-

\iestfa.len)of de "Geceinde" (Niedersachsen). Terzake moge Vlorden

veruezen naar de toelichting op de desbetreffende artikelen.

Artikel 11

(1) De bevoegde grensbewakingsautoriteiten, bedoeld in artikel

5, lid 2 en in artikel 9 zijn: in het Koninkrijk der

Nederla.nden, de bevoegde autoriteiten der Koninklijke Mare-

chaussee, in de Bondsrepubliek Duitsland, de bevoegde douan€-

nutoriteiten.

(2) l~btenaren, belast met het grenstoezicht, bedoeld in de

artikelen 8 en 14 zijn:

in hot Koninkrijk der Nederlanden, de ambtenaren der invoer-

rechten en accijnzen en der Koninklijke Marechaussee;

in de Bondsrepubliek Duitsland, de BDbtenaren der douane.

TOGlichtin~: De bevoegde autoriteiten der Koninklijke Mareqhaua-

sec als bedoeld in ~et eerste lid van dit artikel zijn de betrok-

ken brigadecommandanten. De bevoegde Duitse douaneautoriteiten

in de zin van dit artikellid zijn de comp~tente Zollë,renz-

koomissariate.

Het tueede lid van het onderwerpelijke artikel heeft betrekking

op de ambtenaren, belast met de uitoefening van de grensbewaking

c.q. het douanetoezicht in het grensgebied. Verwezen zij overi-

gens naar het commentaar op de aangehaalde artikelen.
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Hoof'dstuk 11

Het kleine grensverkeer langs de officiële doorla~tposten

Artikel 12

Houders van grenskaarten (artikel 3, lid 2) mogen de grens langs

alle officiële doorlaatposten overschrijden.

Toelichtin~: De artikelen 12 tot en met 14 vormen uitzonderingen

op de regel, dat van klein grensv~rkeer alleen sprake is, indien

de grens buiten de doorlaatpos"ten om wordt overschreden (zie de

toelichting op artikel 1).

Artikel 12 geeft aan de houders van een grenskaart (dit kunnen

ingevolge artikel 3, lid 2, alleen zijn Nederlanders, die niet

over oen - geldig of ten hoogste ~ jaar verlopen - paspoort be-

schikken) de bevoegdheid om daarme~e de grens ook via de door-

laatposten te overschrijden. De bepaling is nog van betekenis

met het oog op het overschrijden van de grens via Duitse door-

laatposten. Uiteraard is deze overschrijding via de Duitse

doöriaatposten alleen toegestaan, gedurende de tijden dat deze

voor het verkeer zijn geopend, tenzij in een bepaald geval een

andere tijd op de kaart mocht zijn aangegeven. Voor de houders

van vergunningen was een bepaling, als opgenomen in het onder-

werpelijke artikel overbodig, aangezien deze ingevolee artikel

3, eerste of derde lid, altijd reeds in het bezit coeten zijn

van een document, waarmede zij de gemeenschappelijke grens langs

alle doorlaatposten mogen overschrijden.

Artikel 13

(1) Aan bewoners van het grensgebied, die niet in h~t bezit zijn

van een geldig grensoverschrijdingsdocunent, kan een doorlaat-

bewijs volgens het model Van bijlage 3 ~orden verstrekt, in-

dien de autoriteit van afgifte verklaart, dat de op het door-

laatbewijs vermelde personen heD bekend zijn, zulks teneinde

hen in staat te stellen de grens groepsgewijè te overschrijden

Gn ten hoogste twee dagen in het andere deel van het grensge-

bied te verblijven.

- 2. -



. -- - - - - -

B 3-17

(2) In een doorlaatbewijs worden ten minste vijf en ten hoogste

vijftig personen opgenomen. De namen moeten in alfabetische

volcorde worden vermeld. De reisleider, wiens naam boven aan

de lijst dient te worden geplaatst, moet in het bezit zijn v~n

Gcn van de in artikel 3, lid 1 of 2, genoemde documenten.

(~ D~ grensoverschrijding is slechts toegestaan langs de op het

doorlaatbewijs vermelde officiële doorlaatposten.

Toelichtin~:

bewoners van

Deze bepaling is hoofdzakelijk van belang voor de

het Nederlandse grensgebied, aangezien de Duitse

volgens de Duitse nationalo voorschriften vrijwel

bezit dienen te zijn van een geldic grensover-

grensbewoners

steeds in het

schrijdingsdocucent, zodat het onderwerpelijke artikel niet op

hen van toepassing is.

Met dit artikel wordt in het bijzonder beoogd, faciliteiten te

scheppen ten behoeve van schoolkinderen, ouden van dagen, leden

van vûrenigingen (muziekkorpsen, schuttersverenigingen e.d.),

die een uitstapje naar het andere deel van het grensgebied wil-

10n D~k0n en v~n wie velen niet in het bezit zullen zijn v~n CQn

voor grens overschrijding geldig document. Ook voor bedevaart-

c.angers en groepen toeristengrensbewoners kan het onderwerpe-

lijke artikel van belang zijn.

Grensbewoners die geen Nederlander of Duitser zijn kunnen, in-

dÜ::n zij op een doorlaatbewijs staan bijgeschreven, de grens

eVGn00nS zonder individueel document overschrijden. Álleen ~e

reisleider die - zoals uit de verwijzing naar artikel 3, lid 1

of 2 blijkt - de Nederlandse of de Duitse nàtionaliteit moet

bezitten, dient houder te zijn van een voor grensoverschrijding

geldig paspoort of van een grenskaart

Zelfs visumplichtige vreemdelingen mogen op een doorlaatbe~ijs

~ord~n ingeschreven; in dat geval behoeven zij voor binnenkomst

in het andere deel van het grensgebied niet in het bezit van een

vis~ te zijn (zulks in tegenstelling dus .tot de houders van

vergunningen - zie de toelichting bij ,artikel 3).

Imp~ratief is voorgeschreven dat het verblijf in het andere

~eel v~ het grensgebied ten hoogste twee dagen mag bedraGen.

De bepalingen inzake afgifte en intrekking van vergunningen en

- grenskaarten-
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grenskaarten zijn niet van overeenkomstige toep~ssine v~rklaard

op doorlaatbewijzen. Voorschriften oDtrent intrekking werden

overbodig geacht, aangezien zulks in de praktijk wel ni~~er zal

plaats vinden. Wederzijdse informatie omtrent de afgifte vas

evenmin noodzakelijk, daar de grensoverschrijding steeds via

een doorlaatpost Doet plaatsvinden (zie het derde lid v~n het

onderwerpelijke artikel).

Ingevolge het bepaalde in het eerste lid dienen de op het door-

laatbewijs vermelde personen bij de autoriteit van afgifte be-

kend te zijn; hiormede wordt uiteraard bedoeld dat de autoriteit,

di~ het document afgeeft, zich ervan dient te overtuigen, dat

alle deeln~mers aan de reis te goeder naaD en faam bekend staan.

De met betrekking tot de doorlaatbewijzen te vervullen admini-

stratieve formaliteiten zijn tot een minimum beperkt. De reis-

leider behoeft slechts in het bezit te zijn van 6én exemplaar

van het doorlaatbewijs, hetwelk hij bij de grensoverschrijding

- zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse ambtenaren - dient

te tonen. Bij terugkeer dient het doorlaatbewijs door de aan de

doorlaatpost dienstdoende ambtenaren van het land van afgifte

te worden ingenomen en te worden teruggezonden aan de autoritei~

die het heeft afgegeven.

De reisleider dient de naamlijst op de binnenzijde van het

doorlaatbewijs alfabetisch in te vullen, zulks met inachtneming

van de aanwijzingen van de brigadecommandant. Met het oog op de

beschikbare ruimte kan hij daarbij eventueel volstaan met vermel-

ding van de eerste voornaam voluit en de voorletters van de

overige voornamen in plaats van de volledige voornamen. De voor-

zijde van het doorlaatbewijs wordt steeds door de brigadeco[uaan-

dant ingevuld aan de hand van een door de reisleider in te vul-

len aanvraagformulier. Dit fomulier, waa~van het model mijner-

zijds is vastgesteld, blijft na de afgifte van het doorlaatbe-

wijs in de administràtie van de brigadecommandant berusten.

Artikel 14

Politieambtenaren en ambtenaren, belast met het grenstoezicht

die hun standplaats in het grensgebied heb~en, kunnen voor

- geoorloofde-
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~uoorloofde dienstreizen met hun ambtelijk identiteitsbewijs

de grens langs de officiële doorlaatposten overschrijden en in

het andere deel van het grensgebied verblijven.

Toelichting: Deze bepaling mag in geen geval aldus word~n ge-

interpreteerd, dat de politie- en grensbewakingsambtenaren daar-

aan bepaalde bGvoegdheden zouden kunnen ontlenen tot het verrich-

t0n van gezagsdaden op het grondgebied van de andere staat. Ge-

dacht is sléchts aan grensoverschrijding - via de doorlaat-

posten - teneinde binnen het kader van de op dit punt bestaande

regelingen en afspraken contact op te nemen met de politie-,

douane- of grensbewakingsautoriteiten van het andere land, ter

büspreking van gem~enschappelijke belangen met het oog op de be-

strijdinG der grenscriminaliteit, het douanetoezicht of de grens-

bowaking (zie ook bijlage 3a,VV, onder "Duitsla.nd").

Hoofdstuk 111

~lgeaenG bepalingen

Artikel 15

Deze QV0rê~nkomst laat onv~rlet de voorschriften van beide

Partijen bétr~ffende:

~) ue in-, uit- ûn doorvoer van goederen en vervoermiddelen,

in hût bijzonder de douane- en deviezenbepalingen;

~) h0t vc:rblijf en het verrichten va.n arbeid door vrGemdeling~n

in het gebied van elk der beide Partijen.

TO0lichting: De thans in beide landen van kracht zijnde douane-

b0palingen bevatten facilitoiten ten behoeve van de grensbe-

iloncrs.

Grensbewoners, die met e~n vergunning of een grenskaart het

andere land zijn binnengekomen zijn onderworpen ~an de in dat

land geldende voorschriften inzake aanmelding bij de politie,

het aanvragûn van verblijfstitels enz.

In dû onderwerpelijke overeenkomst is geen bepalinG oPEenomen

- inzake -
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inz~kG dG op grond van een vergunning of een gr~nskaart toege-

st~ne maximale duur van het verblijf in hGt tegenovGrliggende

deel ven het grensgebied. Aard en strekking van de overeenkomst

brengen echter met zich Dede dat dit verblijf telkenmale slechts

van korte duur mag zijn, zulks mede gelet op het doel waarvoor

het documènt w~rd verstrekt. Indien geconstateerd wordt dat de

houd~r v~n eGn vergunning of een grenskaart zich meermalen

~edurenûç langere tijd (bijv. meer dan 7 dagen) in het grensge-

bied ophoudt, zou er aanleiding kunnen zijn om intrekking der

v~rgunning of grenskaart te overwegen. In dat geval immers zal

de betrokkene er kennelijk geen redelijk belang (meer) bij heb-

ben, de grens regelmatig anders dan langs een doorlaatpost te

oVerschrijden.

Voorts blijft, op dezelfde voet als voorheen, een vergunning

'vereist voor het mogen doen verrichten van arbeid door vreemde-

lingen in het gr~nsgebied (zie ook,het gestelde aan het slot

van de toelichting bij artikel 5 der overeenkomst).

Artikel 16

Elk der beide Partijen behoudt zich het recht voor, de toegang

tot en het verblijf op haar grondgebied te weigeren aan perso-

nen die zij als ongewenst beschouwt.

Toelichtin~: Het betreft hier een gebruikolijke clausule, zoals

deze ook voorkomt in do onderscheidëne overeenkomsten betreffen-

de de afschaffing van de paspoort- en visumpliOht. Het ongewenst

zijn of onGewenst worden van ae houder van een document voor het

kleine grensverkeer zal uiteraard steeds" grond opleveren voor

intrekking van dat document c.q. het doen van een mededeling aan

de autoriteiten van het andere land als bedoeld in artikel 6 der

overeenkomst, leidende tot intrekking daarvan.

Artikel 17

Beide Pa~tijen zullen te allen tijde zonder formaliteiten de

terugkeer tot hun grondgebied toestaan aan personen die

- krachtens-
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krachtens de faciliteiten van deze overeenkomst op het gebied

van de andere Partij verblijven.

Toûlichtin~: Blijkens de woorden "zonder formaliteiten" behoeven

de teruggave en de overname niet langs diplomatieke weG aan-

hangig te worden gemaakt, doch kunnen deze in rechtstre~ks OVèr-

leg tussen de wederzijdse grensautoriteiten plaats vindGn. De

terugnameverplichting krachtens de onderwerpelijke overeunkoDst

v~rvalt echter zpdra aan een persoon, die met een vergunnihg of

oen grenskaart het tegenoverliggende deel van het grensgebied

is binnengekomen, uit anderen hoofde verblijf in het desbetref-

fende land wordt toegestaan (voor w~t N~derland betreft kan zullrn

onderceer blijken uit de afgifte van een yergunning tot verblijf).

Een en ander geldt uiteraard onverminderd de terugnameverplich-

tingûn, voortvloeiende uit andere overeenkomsten.

l\rtikel 18

Elk d~r beide Partijen kan op gronden vnn openbare orde of

veili5heid de toepassing van deze overeenkomst tijdelijk op-

schorten. De opschorting wordt aan de andere Partij onverwijld

langs diplc.m~tieke weg medegedeeld. Hetzelfde geldt, wanneer

deze maat~egel wordt opgeheven.

Toelichtin~: Een opschorting van de bepalingen der overeenkomsf

zou o.m. denkbaar zijn in tijden van politieke onrust, bij

stakingen van grote omvang of in geval van plotselinge toen~me

van het aantal illegale grensoverschrijdingen, waardoor ver-

scherping van het grenstoezicht noodzakelijk zou zijn.

Hoofdstuk IV

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 19

(1) Het tijdstip van inwerkingtreding van deze overeGnkomst wordt

bij notawisseling vastgesteld.

- 2. -
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(2) De overeenkomst kan door beide Partijen te allen tijde met

een termijn van zes ~aandün v66r afloop van een kalenderja~r

worden opgezegd.

Toelichtin~1 Bij notawisseling is hot tijdstip van inwerking-

treding der overeenkomst bepaald op 1 juli 1961.

l~tikel 20

(1) Met ingang van de datum waarop deze overeenkomst in werking

treedt, vervalt de bestaande regeling inzake de afgifte van

passen voor grensverkeer.

(2) Passen voor grensverkeer afgegeven v66r de inwerkingtreding

van deze overeenkomst, blijve~ Geldig, totdat de termijn,

waarvoor deze zijn afgegeven, verstreken is; de geldigheids-

duur ervan mag niet verlengd worden.

Toelichtin~1 Met de in het eerste lid v0ruelde regeling wordt

bed0eld het "agreement regarding the issue of frontali~r passes

for crossing the NetherlandsjGerman frontier" van 15 oktober

1949.


