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BRIEF VAN DE 
MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Ter griffie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
ontvangen: 7 november 1963. 

De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukke-
lijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden 
onderworpen, kan door of namens de Kamer of door 
ten minste vijftien leden der Kamer te kennen worden 
gegeven uiterlijk op 7 december 1963. 

's-Gravenhage, 6 november 1963. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, en 
onder verwijzing naar artikel 61, lid 3, van de Grondwet, de 
Raad van State gehoord, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge 
hiernevens de tekst, alsmede de vertaling in het Nederlands, 
van de op 16 en 29 november 1962 te Beiroet/Nicosia tussen 
de Nederlandse, de Belgische en de Luxemburgse Regering, 
enerzijds, en de Cypriotische Regering, anderzijds, gewisselde 
nota's, houdende een overeenkomst tot afschaffing van de 
visumplicht (Trb. 1963, 141), over te leggen. 

Een toelichtende nota bij deze overeenkomst gelieve U Hoog-
edelgestrenge hiernevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de over-
eenkomst alleen voor Nederland. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 

Toelichtende nota 

Tot 16 augustus 1960, de dag waarop Cyprus zijn onafhan-
kelijkheid verkreeg, was op dat gebied van toepassing de in 
nota's van 1 april 1960 vervatte overeenkomst tussen de Neder-
landse en de Britse Regering inzake de afschaffing van de 
visumplicht en de erkenning van reisdocumenten (Trb. 1960, 
116), welke de eveneens voor Cyprus geldende overeenkomst 
van 21 maart 1947 verving (vide Kamerstuk 7184 (R345) . 
Ten aanzien van België en Luxemburg bestonden overeen-
komstige regelingen. 

De Regering heeft gaarne gevolg gegeven aan de wens van 
de Cypriotische regering opnieuw tot een visaregeling te 
komen, waartoe de onderhavige notawisseling plaatsvond. 

In overeenstemming met de op 11 april 1960 te Brussel ge-
sloten Benclux-Overeenkomst inzake verlegging van de per-
sonen-controle naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied 
(Trb. 1960, 102) zijn ditmaal geen afzonderlijke nota's met de 
respectieve Beneluxlanden gewisseld, doch werd aan één ge-
zamenlijke overeenkomst de voorkeur gegeven. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 

V. G. M. MARIJNEN. 

*) Gedrukt stuk Tweede Kamer, zitting 1963—1964, nr. 
7479. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal 

De Minister van Justitie, 

Y. SCHOLTEN. 
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