
MINISTERIE VAN JUSTITIE Opbergen achter Deel G-1, Vc

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken

en Grensbewaking

nr. 3631/E-2296-A-262 TVG 's-Gravenhage, 5 december 1972

onderwerp: toelating Denemarken,
Ierland en Groot-Brittanië tot

de Europese Gemeenschappen.

~

Aan de heren Procureurs-Generaal,
fgd. Directeuren van Politie;
de heren hoofden van plaatselijke politie;
de heer Commandant der KoninklijkeMarechaussee;
het Ministerie van Financiën
(Directie Douane en Verbruiksbelastingen)

-

I. Als gevolg van de toetreding van Denemarken, Ierland en het Ver-
enigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland tot de

Europese Gemeenschappen dienen de bepalingen voor werkzoekende
onderdanen van een Lid-Staat van de E.E.G.,alsmede de bepalingen

voor begunstigde E.E.G.-onderdanen,met ingang van 1 januari 1973
te worden toegepast op:

1. Denen (houders Deense paspoorten)+)
2. Ieren (houders Ierse paspoorten)en
3. de navolgende Citizens of the United Kingdom and Colonies

(houders van "Bri tish Passports"):

~. diegenen wier paspoort - op blz. 5 -hetzij door middel van
een stempelafdruk, hetzij door middel van een gedrukte
tekst de vermelding bevat "Holder has the right of abode

in the United Kingdom" (deze aanduiding komt voor in
Britse paspoorten waarop - aan de onderzijde van de blauwe
kaft - vermeld staat "United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland") ++);

b. degenen wier paspoort (blijkens het vermelde aan de onder-
- zijde van de blauwe omslag) is afgegeven door de autoritei-

ten van de Kanaaleilanden (Jersey, Guernesey) of van het

eiland Man; tenzij dit paspoort nk de aanduiding "Holder
has the right of abode in the United Kingdom" is voorzien
van de clausule" but has no right to employment or

establishment in the remainder of the E.l<:.C.";

E.. zij die geboren, geregistreerd of genaturaliseerd zijn in
Gibraltar of wier vader aldaar is geboren, geregistreerd
of genaturaliseerd. De wijze waarop deze categorie "Citizen
of the U.K. and Colonies" zich als zodanig dient te legi-
timeren is nog bij de Britse Regering in studie; hierom-
trent volgen nog nadere aanwijzingen.

- Ir -

+) Een uitzondering geldt voorshands voor Deense onderdanen die op de Faröer
woonachtig zijn; hieromtrent zullen nog nadere aanwijzingenworden gegeven.

++) Het betreft hier in hoofdzaak personen die in het V.K. zijn geboren
(genaturaliseerd of geadopteerd), wier vader of grootvader aldaar is ge-
boren, dan wel immigranten (commonwealth citizens) die vijf jaar on-
onderbroken in het V.K. hebben gewoond en die aldaar geregistreerd
(registered) zijn als "citizen of the U.K. and Colonies".
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11. Met ingang van 1 februari 1973 zullen nieuwe modellen Britse

paspoorten worden uitgegeven, waarvan het model vrijwel gelijk
is aan dat van de thans in omloop zijnde. De bladzijden van

de nieuwe paspoorten zijn - ter voorkoming van vervalsingen -
van een watermerk voorzien. Op blz. 5 staat de aantekening
gedrukt "Holder has ths right of ab ode in the United Kingdom".

In de oude paspoorten (welke na 1 februari 1973 nog ten hoog-
ste 10 jaar in omloop kunnen zijn) zal 'dezelfde vermelding
door middel van een atempelafdruk worden aangebraoht. ( Zie

onder I, punt 3a). De bevoegdheid tot het plaatsen van deze
aantekening berust uitsluitend bij het Home Office en bij

de Britse diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen (na
verkregen machtiging van het Home Office).

111. Overgangsregelin.<\".

Op 1 januari 1973 zullen alle in omloop zijnde Britse paspoorten,

waarvan de houder het "right of abode" in het Verenigd Konink-

rijk heeft, nog niet van de vereiste aantekening kunnen zijn
voorzien. Houders van zulke paspoorten zijn in beginsel aan
de voor vreemdelingen in het algemeen geldende controlebepa-
lingen onderworpen. Dit houdt in dat in daarvoor in aanmerking
komende gevallen een onderzoek naar hun bestaansmiddelen kan
worden ingesteld en dat hun de toegang kan worden geweigerd

(c.q. hun uitzetting kan plaats vinden) indien zij niet over
voldoende middelen beschikken.

Indien de houder van een - niet van een aantekening

omtrent het right of abode voorzien - Britse paspoort verklaart
dat hij onder de vigueur van de E.E.G.-bepalingen werk in ons
land komt zoeken of hier te lande werk wil aanvaarden, kan hem
niettemin de toegang tot ons land worden verleend, mits:

a. het aannemelijk is dat hij in het Verenigd Koninkrijk
- is geboren; en

b. hij beschikt over voldoende geldmiddelen ter dekking

- van de kosten van een verblijf van ten minste enkele
weken in ons land, alsmede voor de betaling van de
kosten Van een eventuele terugkeer naar Groot-Brittannië.

. Aan de betrokkene dient dan te worden aangezegd, dat hij
zich ten spoedigste behoort te vervoegen bij een Britse ver-

tegenwoordiging hier te lande, teneinde zijn paspoort van de
aantekening omtrent het "right of abode" te laten voorzien.

Zich reeds in ons land bevindende houders van Britse

paspoorten, die een beroep op de E.E.G.-bepalingen doen,
zonder dat hun paspoort van de aantekening omtrent het
right of abode is voorzien, kunnen in het algemeen door het

hoofd van plaatselijke politie in de gelegenheid worden ge-
steld, zich voor het doen aanbrengen van zulk een aantekening
te wenden tot 'een Britse vertegenwoordiger hier te lande.

Dit geldt uiteraard niet in die gevallen, waarin het aanstonds

duidelijk is dat de houder niet onder de E.E.G. bepalingen kan

vallen, met name omdat zijn Britse paspoort niet de aanduiding
"United Kingdom of Great .óritain and Northern Ireland" (dan
wel Jersey, üuernesey of ls1e of Man) draagt.
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IV. Tot nader ord8r dienen Deense, Ierse en Britse paspoorten
- zoals Dak v66r 1 januari 1973 gebruikelijk -bij binnen-
komst van een doorlaatstRmpel te werden voorzIen.

V. De toepassing van bovenstaande regeling zal - vooral in de
beginperiode - aanleiding tot vr3+;enkunnen geven. In zulke
gevallen, alsmede bij twijfel omtrent de vraag of met name
houders van Britse paspoorten onder de E.E.G.-bepalingen
vallen ware, eventueel cp de wijze voorgeschreven in Deel H,
onder 1, Vc, een bijzondere aanwijzing te vragen.

De inhoud van Qc,zeaanschrijving zal t.z.t. worden ver-
werkt in Deel G, onder 1, van de Vreemdelingencirculaire.

~
Je Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd.van de Hoofdafdeling

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking

Fraaij

plv.

r


