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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 -



B-26

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




