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cpbergenachterbijlage C 1 bij de

Vreemdelingencirculaire.

Is-Gravenhage, 22 augustus 1977.

cnderwerp I cnderdanen van Rl!cdesië

in het bezit van Britse ccncessicnary

passports.

..... Aan de heren hccfden van plaatselijke

politie.

i.a.a. de heren Procureurs-Generaal,

fgd. Directeuren van Politie.

Ik doe u hierbij ter kennisneming tcekomen de tekst van mijn brief

van 20 juni 1977, nr. AJZ. 3211/E-1292,gerichtaan de Commandantder

KoninklijkeMarechausseeinzake bovengenoemdcnderwerp.Een gelijkluidende

brief heb ik gezondenaan het ministerievan Financiën (DirectieDcuane)

en 'aande Hoofdcommissarisvan Politie.teRctterdam(BlJreauRivierpclitie).

Bij het gestelde in bijlage C 1 bij de Vreemdelingencirculaireware

onder "Zuid-Rbodesischepaspcorten"een verwijzingnaar deze aanschrijving

aan te brengen.

De Staatssecretaris van Jus1öitie,

/'



Aan

de Commandantder KoninklijkeMarechausseE

Raamweg 4;
te Is-Gravenhage.-----

Directie Vreemdelingenzaken
AJZ 3211/E-1292 TVG

r--
:OnderdanenVI!J1 Rhodesii!in het
bezi t van Britse concessionary
passports.

Ik vraag uw aandachtvoor het volgende.

~

Door de Britse autoriteitenworden in bepaalde,zeer beperkte,gevallenaan
onderdanenvan Rhodesii!die merendeelsbuitenRhodesii!zijn gevestigd,Britse
zogenaamdeconcessionarypassportsverstrekt.Het paspoortwordt slechtsgel-
dig gemaakt voor het land c.q. de landen, welke door de aanvragerals beste-
ming worden opgegeven.De geldigheidsduurbedraagt ten hoogste één jaar.
Op pagina 1 van de "concessionarypassports"is vermeld dat de houder daarvan
"British Subject"is terwijl op blz. 6 de aantekeningis geplaatstdat hst
paspoort is afgegevenovereenkomstigde verklaringop 17 juni 1968 afgelegd
door de "Attorney General"in het "House of Commons"tijdsns het debat inzake
no~su. '

Voor binnenkomstin het Verenigd Koninkrijkis een "entry certificate"ve>
eist dat slechts geldig is voor één binnenkomst.Indienhouders van bedoel_~
paspoortenhun verblijf in het Verenigd Koninkrijkwillen onderbrekenvoor
'eentussentijdsbezoek aan een ander land, dan kunnen zij slechtsterugkeren
wanneer hun een "re-entrypermit" is verstrekt.
Hierbij zij nog opgemerktdat aan houders van "concessionarypassports"
wier moeder in het VerenigdKoninkrijkis geboren,het "right of abode" kan
worden toegekend.In dergelijkegevallenwordt het paspoortvoorzienvan de
aantekening "holderhas the right of abode in the United Kingdom".Deze
laatste categorieheeft geen "entry permit" of "re-entrypermit" voor het
Verenigd Koninkrijknodig.

In Beneluxverbandis besloten deze paspoortenniet als geldig reisdocument
te erkennen.Voor binnenkomstin de Beneluxlanden-dienenhouders daarvan in
het bed t te zijn van een geldig visum hetwelk niet in een dergelijkpaspoor1
mag worden geplaatst.In voorkomendegevallen zal een losse visumverklaring
zijn verstrekt.

Bij verzoekenom toelatingdoor houders van de hierbedoeldepaspoortenwelke
niet in het bed t zijn van een der,..,lijkevisumverklaringkan, indien er
naar het oordeelvan de ambtenaar~elast met de grensbewakingaanleiding
bestaat aan de grens alsnog een visum te verlenen,telefonischcontactworder
opgenomenovereenkomstighet bepaalde in deel H-I van de Vreemdelingencircu-
laire.

Ik moge u verzoekende onder u ressorterendeambtenar.enbelast met de grens-
bewaking overeenkomstighet vorenstaandein'tslichten.

De Staatssecretarisvan Justitie,
namens de StaatBBecretaris,

het Hoofd van de DirectieVreemdelingenzaken,
voor deze,

(A.J. van Aartsen).


