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Arn de heren Procureur%-p ener aal,
fgd. Directeuren van Politie,
de heren hoofden van plaatselijke politie,
de heer Commandant der Koninklijke Wareohuiie*
het Ministerie van Finanoiën
(~ireotie~ o u m e ) ,
de heer Chef Rivierpolitie te Rotterdam.
Zoals bekend zijn op grond van de op l janurri 1977 in werking getreden Wet betreffende de positie van Nolukker8 van 9 neptember 1976,
Stb.468,-de z.g. faciliteitenwet-, aan Molukkere, op wie de%@ wet ren
toepassing is, Rederluiitse nationale paapoorten rfgegeven met de aanduiding dat de houder #'als Rederluider wordt behandeld op grond van
de wet van 9 eeptember 1976".
In de praktijk is gebleken, dat de betrokken Molukkera met dit paspoort
ook *el faciliteitenpaspoort genoemd
niet op gelijke voet
818 Bederlendera toegang hebben verkregen tot andere landen. Als regel verd een visum vereist, waarbij tevens, met het oog op de terugkeer naar Nederland, een vergunning tot verblijf moest worden getoond.

-

-

De reismogelijkAeden voor houders van z.g. faoiliteitenpaspoorten
bleken niet gunstiger te zijn dan voor houders van een vreemdelingenpaspoort. Integendeel, het faciliteitenpaspoort heeft in de praktijk
voor houders daarvan extra moeilijkheden opgeleverd.
Teneinde aan de.bezwaren van de huidige regeling tegemoet te komen
heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, na bterdepartementael
overleg, besloten aan de Molukkers, die vallen onder de faciliteitenwet en die niet in het bezit zijn van een Indonesisch paspoort, op
hun verzoelr. hetzij een vreemdelingenprepoort, hetzij een a.g. faciliteitenpaepoort te verstrekken.
In verband met deze keuzemogelijkheid zal aan de Molukkere, zowel via
hun bels~lgenorg~isatiee,als ria de gemeenten, een inlichtingenblad
in het Rederlaad8 en in het Waleie worden veratrekt, waarop de diveree
reiadocumenten atvermeld, met opgave van de mogelijkheden die rij
bieden.

In verband met de nieuwe regeling, waarbij dus al naar gelang de
keua van betrokkene hetzij een vreemdelineenpaspoort hetzij een z.g.
faoiliteitenpaspoort wordt afgegeven, gelden voor de hoofden van
plaatselijke politie de navolgende -wijzingen.
In d* hier bedoelde vreendelingenpaspoorten en in Indoneaieche pas- poorten

- derhalve niet in

het z.g.

faciliteitenpaspoort

-

van EO-

lukkers, die onder de faciliteitenwet vallen dient een vergunning
tot verblijf te worden geplaatst met een geldigheidsduur, gelijk aan
d* geldigheidsduur van hun paspoorten.

Van het plaatsen van een vergunning tot verblijf in de hier bedoelde
paapoorten dient op een afzonderlijke lijst aantekening t e worden
gehouden, zonder dat dit evenwel betekent, dat betrokkenen in de
rreemdelingenadminietratie worden opgenomen.
Het plaataen van een extra teken of letter in de vergunning tot verblijf dient aohterwege te blijven.
In dit verband zij opgemerkt, dat de hierbedoelde Molukkers wel moeten
worden onderacheiden van de Molukkere van Indonsaische nationaliteit,
op wie de faciliteitenwet niet van toepassing ia en op w i e derhalve
de vreemdelingenvoorsohriften onverkort van kracht blijven.
Tenelotte wordt nog uw aandacht gevestigd op het bepaalde in de artikelen 64 e.v. van de Psapoortinstructie, op grond waarvan aanvragen
van vreemdelingenpaapoorten kunnen worden geweigerd of beperkingen

in het gebruik kunnen worden aangebracht op ~ o n d e nontleend aan de
openbare orde en de nationale veiligheid.
De Staatsaecretarie van Juritftie,
namens de Staatosecretzrie,
het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaker
f

Wendt, plv.

