
Diplomatieke ambtenaren en andere geprivilegieerde personen. 

A. Diplomatieke en consulaire ambtenaren alsmede hun gezins- 

leden en personeel. 

Op deze vreemdelingen, die door de Minister van 

Buitenlandse Zaken in het bezit zijn gesteld van 

een speciaal identiteitsbewijs, in de praktijk bekend 

als het "legitimatiebewijs" (zie bijlage G3 - bij deze 

circulaire) is de Vreemdelingenwet niet van toepassing. 

Hun toegang, toelating en verblijf hier te lande richten 

zich naar de algemene regelen van volkenrecht. 

Dit houdt niet in dat zij zijn vrijgesteld van de ver- 

plichting zich bij de in- en uitreis te onderwerpen aan 

de formaliteiten voor grensover~chri~iding; zij 'zullen 

bij binnenkomst echter niet behoeven aan te tonen dat zij 

over voldoenje middelen van bestaan beschikken en hun mag 

niet worden gevraagd naar doel en duur van hun verblijf in 

Nederland. Tevens blijft ten aanzien van hen controle aan 

de hand van het opsporingsregister of het opsporingsblad 

achterwege. Het bezit van het bovenbedoelde legitimatiebewijs 

stelt de houder vrij van visumplicht in geval van terugkeer 

naar Nederland (zie bijlage 3 2 onder A j VV). 

Voor het overige wordt verwezen naar het hieronder sub C 

gestelde. 

B. Andere geprivilegieerde personen. 

De Vreemdelingenwet is in het algemeen niet van toepassing 

op vreemdelingen die een bijzondere status bezitten krachtens 

een internationale overeenkomst. In dit verband is in het 

bijzonder van belang dat hun verblijf hier te lande door een 

zodanige overeenkomst wordt geregeld en zij niet zijn onder- 

worpen aan maatregelen van toezicht. 

- Zij - 



De onder a- en b7 genoemde personen zijn te hunner legitimatie in 

het bezit van een certificaat, afgegeven door de Bank. 

Il;a.,De vertegenwoordigers van de lid-staten bij de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (o.R.S.O.), hun plaats- 

vervangers, de raadslieden, technische deskundigen en secreterissen 

van delegaties, indien zij in de uitoefening van hun functie reizen, 

alsmede hun echtgenoten. 

b. Bepaalde door de Secretaris-Generaal aangevezen categorieën 

functionarissen, alsmede hun echtgenoten en de te nunnen laste 

zijnde verwanten. 

12.De functionarissen van het Permanente Bureau van de Haagse Conferentie 

voor Internationaal Privaatrecht, alsmede hun echtgenoten en de te 

hunnen laste zijnde personen die bij hen Inwonen, 

De functionarissen zijn in het bezit van een door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken afgegeven legitimatiebewijs (zie bijlage G j-g 

bij deze circulaire) 

(Zij hebben geen arbeidsvergunning nodig>. 

De onder lb, 2c, 4(voorzover niet anders vermeld) en 9b genoemde 

documenten gelden tevens als document voor grensoverschrijding 

(zie bijlage j>, onder G, VV), De onder 5 I, 7,  8 en 12 genoemde 
documenten stellen ?e  houder vrij van viaurnplicht in geval van 

terugkeer naar Nederland (zie biJlage 3& onàer A 3 ,  W). 
Voor het overige wnrdt verwezen naar het hleronder sub C geste7dr- 

C. Ad A en B: 

Op vreemdelingen, van w i ~  -iet gebleken is dat zij tot een der onder 

A en B genoemde categorieeri behoren, zullen ujteraard de bepalingen 

van de Vreemdelingenwet worden toegepast. 

Ket zal kunnen voorkomen, dat een vreemdeling, op de voet van art. 19, 

eerste lid, staande gehouden ter vaststelling van zijn identiteit, 

zich op het bezit van een bijzondere status als onder A of B bedoeld 

beroept, maar niet terstond -bijvoorbeeld door middel van het tonen 

van een legitimatiebewijs of ander document- aannemelijk kan maken 

dat hij die status inderdaad bezit. In deze gevallen - en in alle 
andere gevallen waarin zich twijfel omtrent het bezit van een bilzondere 

status voordoet- dient aanstonds contact te worden opgenomen met het 

l5e Wijz .Vc. - Ministerie - 



8.a. De voorzitter van de Bestuursraad van het Internationaal Octrooi 

Instituut, de gedelegeerden die door hun Regering worden aange- 

vezen als lid van de Bestuursraad en hun plaatsvervangers, ge- 

durende de uitoefening van hun functie en op hun reizen naar en 

van de plaats van smenkomst, alsmede hun echtgenoten, de te 

hunnen laste zijnde verwanten en de tot hun gevolg behorende 

personen. 

b. De Directeur, de Vice-Directeur, de Onder-Directeur en de overige 

ambtenaren van het Instituut gedurende de uitoefening van hun 

functie, alsmede hun echtgenoten, de te hunnen laste zijnde ver- 

wanten en de tot hun gevolg behorende personen. 

De onder a. en b. genoemde vreemdelingen zijn in het bezit van een 

legitimatiebewijs afgegeven door de Minister van Buitenlandse Zaken 

(zie bijlage G3-5 bi j deze circulaire) 

(Zij hebben geen arbeidsvergunning nodig). 

9.a. De vertegenwoordigers van de lid-staten bij de Internationale 

Douaneraad op vergaderingen van de Raad, van het Permanente 

Technische Comit6 en de Comité's van de Raad, gedurende de uit- 

oefening van hun functie en op hun reizen naar en van de plaats 

van samenkomst, alsmede hun echtgenoten. Als vertegenwoordigers 

worden mede beechouwd plv. vertegenwoordigers, adviseurs, technische 

deskundigen en secretarissen van delegaties. 

b. Bepaalde door de Raad aangewezen categorieën functionarissen van 

de Raad, alsmede hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde 

verwanten. De functionarissen zullen doorgaans in het bezit zijn 

van een door de Secretaris-Generaal van de Raad afgegeven 

"laissez-passer". 

10.a. De vertegenwoordigers, en hun plaatsvervangers van de lid-staten 

in de Raad van Bestuur van de Aziatische Ontwikkelingsbank, als- 

mede hun echtgenoten. 

b. De bewindvoerders en hun plaatsvervangers, het leidinggevend en 

ander personeel, alsmede hun echtgenoten en de te hunnen laste 

ei jnde verwanten. 



Europese Centrum voor Ruimtevaarttechniek (E.S .T.E.C. ) en 
het Europese Laboratorium voor Ruimtevaart (E.S .L.A.B. ), 

alsmede hun echtgenoten en de bij hen inwonende familieleden, 

voor zover zij ten bewijee daarvan in het bezit zijn van een 

door de E.S.R.O. afgegeven identiteitsbewijs, voorzien van 

een foto van de houder en het nummer van diens paspoort. 

Zij hebben geen arbeidsvergunning nodig. 

1I.a. De vertegenwoordigers van de lid-staten bij de Europese 

Organisatie voor de Ontwikkeling en de Vervaardiging van dragers 

voor ruimtevoertuigen (E. L. D. O. ) gedurende de uitoefening van hun 

functie en op hun reizen naar en van de plaats van samenkomst van 

de Raad en zijn suborganen, alsmede hun echtgenoten. 

b. De Secretaris-Generaal van de organisatie, zijn plaatsvervanger en 

de door de Raad aangewezen leden van het staf-personeel van de 

organisatie, alsmede hun echtgenoten en bij hen inwonende 

familieleden. 

6.a. le. De vertegenwoordigers van de lid-staten bij de Vergadering van 

de West-Europese Unie en hun plaatsvervangers, gedurende de 

reis naar en van de plaats waar de Vergadering gehouden wordt. 

2e. Alle vertegenwoordigers, adviseurs en technische deskundigen 

bij de Raad der West-Europese Unie en bij de hulporganen 

daarvan, het officiële administratieve personeel dat een ver- 

tegenwoordiger van een Staat vergezelt, zolang zij voor de 

uitoefening van functie reizen, alsmedq hun echtgenoten. 

b. Bepaalde door de Raad aangewezen functionarissen alsmede hun 

echtgenoten en de te hunnen laste zijnde naaste familieleden die 

bij hen.inwonen. 

7. De voorzitter, leden, de griffier en substituut-griffier van het 

Internationale Gerechtshof en de overige functionarissen bij dat 

Hof, alsmede hun echtgenoten en niet gehuwde kinderen, die bij 

hen inwonen en zonder beroep zijn, en de tot hun gevolg (gouver- 

nanten, particuliere secretarissen, dienstpersoneel) behorende 

personen. Deze vreemdelingen iijn in het bezit van een legitimatie- 

bewijs, afgegeven door de Minister van Buitenlandse Zaken (zie bij- 

lage G 3-5  bij deze circulaire) 
(zij hebben geen arbeidsvergunning nodig). 



b. le. 3e leden v a  de Commissie vazi de Europese Gemeenschappen 

en de door de Raad aangewezen categorieën ambtenaren en 

overige personeelsleden van de Gemeenschappen, alsmede 

hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten. 

2e. De ambtenaren en personeelsleden door Euratom tewerkge- 

steld bij het reactorcentrum te Petten en op andere 

plaatsen op Nederland8 grondgebied waar Euratom diensten 

vestigt, alsmede hun echtgenoten en de te hunnen laste 

zijnde verwanten. 

De betreffende functionarissen worden door Euratom te 

hunner legitimatie in het bezit gesteld van een -niet als 

document voor grensoverschrijding geldende- Dienstkaart. 

Zij behoeven geen arbeidsvergunning. (1n dit verband zij 

er op gewezen dat het personeel geplaatst bij de 

Stichting Reactor Centrum Nederland te Petten niet tot de 

hier bedoelde categorie personen behoort). 

I1 a. De leden van de organen van de Europese Investeringsbank en 

de vertegenwoordigers van de lid-staten, die aan haar werk- 

zaamheden deelnemen, alsmede hun echtgenoten. 

b. De,personeelsleden van de Europese Investeringsbank, alsmede 

hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde verwanten. 

De onder Ib en IIb genoemde personen zullen in de regel door 

de voorzitter van de betreffende instellingen resp. de 

President van de Bank, in het bezit zijn gesteld van een 

"laissez-passer". 

5. 1.a. De vertegenwoordigers van de lid-staten bij de Europese 

Organisatie voor Ruimteonderzoek (E.S .R.O. ) en hun plaatsver- 

vangers gedurende de uitoefening van hun functie en op hun 

reizen naar en van de plaats van samenkomst van de Raad en zijn 

suborganen, alsmede hun echtgenoten. 

b. le. De Directeur-Generaalvan de onder a genoemde organisatie, 

zijn plaatsvervanger en de door de Raad aangewezen leden 

v& het stafpersoneel van de organisatie, alsmede hun 

echtgenoten en bij hen inwonende familieleoen. 

2d. De leden van het stafpersoneel van de organisatie die 

hun werkzaamheden in Nederland uitoefenen bij het 

- Europese - 
15e w i j z .  Vc. 



Ze. 7erregenh.u9r5igers vax c-2 Lia--s t5i5en C.ij de ?.%ad van Europa, 

Lr, h e t  Comité var Micisters van d e  Zaad van Biropa, op rer- 

gaderingen van de Pleatsvervangers ?er Ministers en op andere 

vergaderingen bijeengeroepen door ie Raad van Europa, alsmede 

hu;. echtgenoten. Als vertegenwoordigers worden mede beschouwd 

pl.:. vertegenvoordigers, adviseurs, technische deskandigen en 

secretarissen van delegaties. 

3e. De leden van de Europese Commissie voor de Rechten van de mens 

gedurende de uitoefening van hun functie en op hun reizen naar 

en van de plaats van samenkomst, alsmede hun echtgenoten. 

4e. De rechters, de griffier en de plv. griffier van het 

Europees Hof van de Rechten van de mens ged~rende de 

uitoefening van hun functie en gedurende reizen gemaakt in de 

uitoefening van hun functie, alsmede hun echtgenoten. 

b. Eepaalde door de Raad aangewezen categorieën functionarissen van 

de Raad van Europa alsmede hun echtgenoten en de te hunnen laste 

zijnde verwanten. 

4.1. De Europese Gemeenschappen (E.E.G., E.G.K.S. en ~uratom): 

a. le. De leden van de Vergadering die zich naar de plaats van 

bijeenkomst der Vergadering begeven of daarvan terugkeren. 

2e. Aan de werkzaamheden van de instejiingen der Gemeenschappen 

deelnemende vertegenwoordigers van t e  lid-scaten, .alsmede 

hun raadslieden en deskundigen, ei1 de leden van de raad- 

gevende organen der Ge~eenschappen, gedurende de ~itoefening 

van hun functie en op hiln reizer. naar en van de p l .  ts van 

samenkomst, alsmede h u i  echtgenoten. 

!e. De rechters, de griffier en de '??gevoegde rapportexra van, 

alsmede de advocater-gezsraal bi,: het Kof van 22ctFtie van 

de 2uropese Gemeenscha;~erì, alemeSe nzrr, echtgenoter, en de 

ze hunnen laste zijnte verwanten. 



burgerpersoneel en hun gezinsleden, alsmede de gezinsleden van 

de aan dat hoofdkwartier vrr3onden N.k.V.0.-zilitairen is het 

hoofd ven plaatselijke politie te Srunssum bevoegd tot het 

verlenen van vergunningen tot verblijf). 

De geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf, te verlenen 

aan vreemdelingen, behorende tot een der onder le en 2e aange- 

duide categorieën, bedraagt vijf jaar, voor zover het betreft 

vreemdelingen van Belgische, Luxemburgse, Duitse, Franse of 

Italiaanse nationaliteit. Bezitten zij niet de nationaliteit 

van een dezer landen, dan kan de vergunning worden verleend voor 

de duur van één jaar, onder gelijktijdige verlenging van de 

geldigheidsduur der vergunning met tweemaal kdn jaar, met dien 

verstande dat de totale tijdsduur waarvoor de vergunning geldi,. 

is, de duur van de tewerkstelling (indien het burgerpereoneel 

betreft) of de duur van de tewerkstelling of stationering van het 

hoofd van het gezin (indien het gezinsleden betreft) niet mag 

overschrijden. 

Aan deze vreemdelingen wordt, voor zover zij de leeftijd van 

vijftien jaar hebben bereikt, een document uitgereikt van het 

in bijlage 5 d W opgenomen model. 

1ndien er naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke 

politie ten aanzien van een vreemdeling als hier bedoeld termen 

aanwezig zijn tot weigering van de verlenging van de geldig- 

heideduur van de vergunning tot verblijf of tot intrekking van 

die vergunning, dient deze in de gevallen, waarin hij tot wei- 

gering of tot intrekking bevoegd is, terzake een bijzondere 

aanwijzing van de Winister van Justitie te vragen. 

Het burgerpersoneel in dienst van het SHAPE TECHmICAL CENTRE 

heeft geen arbeidsvergunning nodig. 

3.a. le. De leden van de Raadgevende vergadering van de Raad van 

Europa en hun vervangers, die zich 'Degeven naar of terug- 

keren van de plaats van samenkomst van de Vergadering. 

15e Wijz. Vc. 



b. Sepaalde door de Organisatie vastgesteide categorieën N.A.V.O.- 

functionarissen, alsmede hun echtgenoten en de te hunnen 'laste 

zijnde naaste familieleden die bij hen inwonen. 

c. Militairen van een N.k.V.0.-krijgsmacht, indien zij 

le. verbonden zijn aan een hier te lande gevestigd N.A.V.0.- 

hoofdkwartier (AFCENT, SEAPE TECHNICAL CSNT~E), dan wel 

Ze. behoren tot een hier te lande gelegerd of op doortocht zijnd 

onderdeel van zodanige krijgsmacht. 

Deze militairen zijn in het bezit van een persoonlijk militair 

identiteitsbewije, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van 

de Staat van herkomst, en, voor zover niet hier te lande ge- 

stationneerd, van een collectieve of individuele reiswijzer, 

afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de Staat van herkomst 

of door de N.A.V.O. 

Het bezit van de bijzondere status doet voor deze militairen geen 

recht ontstaan op voortdurend verblijf of woonplaats in de staat 

waar zij verblijven. 

De bijzondere status komt derhalve niet toe aan: 

le. gezins- en familieleden van de als lid van een krijgsmacht 

hier te lande verblijvende N.A.V.0.-militairen; 

2e. de leden van het N.A.V.0.-burgerpersoneel en hun gezins- en 

familieleden; 

je. N.A.V.0.-militairen die geen lid zijn van een in Nederland 

gelegerde of op doortocht zi jnde krijgsmacht, zoals de in 

België of de Duitse Bondsrepubliek gelegerde N.A.V.0.-mili- 

tairen, die hier te lande woonachtig zijn, alsmede hun 

gezins- en familieleden. 

De onder le - je aangeduide vreemdelingen zijn dus volledig 
onderworpen aan het bij en krachtens de Vreemdelingenwet bepaalde. 

Yoorzover zij vallen onder de bepalingen van art. 1 9 ,  eerste lid, 
r r d t ,L, 1 aanhef en onder&+ez+e - - , juncto het tweede lid Y.V., berust de 

., 
1 bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning tot verblijf aan 

deze vreemdelingen bij het hoofd van plaatselijke politie (ten 

aanzien van alle in verband met de vestiging van het AFCENT- 

hoofdkwartier hier te lande verblijvende leden van het 

- burgerpersoneel - 
!5e Wijz. VC. 



Zij zijn niet vrijgesteld van de verplichting, zich bij de 

in- en uitreis te onderwerpen aan de formaliteiten voor 

grensoverschrijding; bij binnenkomgt behoeven zij echter 

niet aan te tonen dat zij over voldoende middelen van 

bestaan beschikken, en hun mag niet worden gevraagd naar 

doel en duur van hun verblijf in Nederland. Tevens blijft 

ten aanzien van hen controle aan de hand van het opsporings- 

register of het opsporingsblad achterwege. 1 )  2 )  

Het betreft hier de volgende categorieën van personen: 

1.a. Vertegenwoordigers van de lid-staten bij de Verenigde Naties, 

de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties en 

de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, gedurende de 

uitoefening van hun functie en op hun reizen naar en van de 

plaats van samenkomst, alsmede hun echtgenoten. 

Als vertegenwoordigers worden mede beschouwd plv. vertegen- 

woordigers, adviseurs, technische deskundigen en secretarissen 

van delegaties. 

b. Bepaalde categorieën functionarissen van bovengenoemde 

organisaties alsmede hun echtgenoten en de te hunnen laste 

zijnde verwanten. Deze functionarissen zullen in de regel 

in het bezit zijn van een "laiasez-passer" van de Verenigde 

Naties. 

a. Vertegenwoordigers van de lid-staten bij een der organen van 

de N.A.V.O., niet zijnde een militair lichaam, waaronder ook 

adviseurs en technische deskundigen van delegatiea,en het 

officieel administratief personeel dat deze vertegenwoordiger8 

vergezelt, alsmede hun echtgenoten. 

1) Voor wat betreft de behandeling van de onder A en B genoemde cate- 
gorieën van personen bij grensoverschrijding is van bijzonder be- 
lang het geetelde in Deel I, onder B-VII, van de Benelux Verzameling 
Voorechrif ten. 

2) Voor de te volgen gedragslijn in gevallen waarin zich twijfel omtrent 
het bezit van een bijzondere status voordoet: zie het slot van dit 
onderheel van de circulaire,onder C. 



Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat hiertoe zonder onderbreking 

telefonisch bereikbaar zal zijn (070-614941). 

Zolang niet duidelijk is geworden dat de Vreemdelingenwet niet 

van toepassing is, zal uiteraard gebruik kunnen worden gemaakt 

van de in artikel 19, tweede lid, Vw geregelde bevoegdheid tot 

het overbrengen naar en het ophouden op een plaats van verhoor. 

Omtrent de wijze waarop gevallen als in deze alinea bedoeld zijn 

afgedaan, dient steeds schriftelijk rapport te worden uitgebracht 

aan de Minister van Justitie (te adresseren aan de hoofdafdeling 

Vreemdelingenzaken en w rens bewaking) . 
Overigens zal uiteraard in alle gevallen, waarin daartoe aanleiding 

bestaat, met het Minieterie van Justitie overleg kunnen worden 

gepleegd op de wijze, voorgeschreven in Deel H, onder 1, van'deze 

circulaire 2 ,  




