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opbergen achter bijlage C-l Vc.

onmiddellijk na de aanschrijving

van 22 augustus 1977.

Directie Vreemdelingenzaken

nr. AJZ 4257/E-~152-323

onderwerp: fantasiepa~poorten 's-Gravenhage, 1 november 1977.

Aan: de heren Procureurs-Generaal

fgd.Directeuren van Politie,

de heren hocfden van plaatselijke

politie,

de Commandant der Koninklijke

Marechaussee,

het Ministerie van Financiln

(Directie Douane)

de heer Chef Rivierpolitie
te Rotterdam

Van de zijde van mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken werd mijn

aandacht gevestigd op de sedert enige tijd in omloop zijnde documenten die

op paspoorten gelijken, maar die als zodanig geen enkele geldigheid bezit-

ten. Bet betreft hier in hoofdzaak documenten afgegeven door:

~. de "Servioe d'Informatiop Code Corps Diplomatique et Consulaire" te

Washington,

de "World Service Authorit7" te Basel,

het "Principalit7 of Sealand".
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Deze documenten vertonen de volgende kenmerken.

~
Dit document bestaat uit 12 bladzijden. formaat 10 x 15 cm,. met harde kaft

van groene of wijnrode kleur, waarop in gouden letters staat vermeld

"Membre du Service d'Information Code Diplomatique & Consulaire", met

daaronder - eveneens in goud - een ovaal met de letters CD. Ook op andere

bladzijden wordt een ruim gebruik gemaakt van ovaalvormige stempels met

daarin de letters CD (onder andere voo~ het afstempelen van de foto op blad-

zijde 3). De tekst van dit dooument is uitsluitend in het Frans gesteld.

Als directeur van deze instelling zou optreden een zekere Erich Dieter

Kleckner, geboren 25 januari 1936 te Berlijn. Deze documenten (in de tekst

is sprake van "legitimation") worden hier te lande verkocht voor bedragen

die tot f.500.- gaan, verkoop zou onder andere plaatsvinden door Amsterdamse

onderwereldfiguren.
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Deze documenten hebben het formaat 7 x 9 cml zij bevatten ~2 bladzijden gevat

in e~j groen kaft waarop in het midden een wereldbol voorkomt die enige

- gelijkeni.-
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gelijkenis vertoont met het embleem der Verenigde Naties; daarboven staat

gedrukt "World Service Authority" en eronder het woord paspoort in enige

talen. Ook de tekst van het paspoort is veeltalig; Engels, Frans, Spaans,

Dui tB en Italiaans. Uitgever van deze paspoorten blijkt te zijn, de Amerikaan

~arry Davies die vroeger bekend stond als "wereldburger nummer 1". Voor de

afgifte van een dergelijk document zouden 35 Zwitserse franken in rekening

worden gebracht.
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In 1967 werd op een verlaten fort buiten de Britse territoriale wateren door

een zekere Roy Bates het "Principality of Sealand" gesticht. Deze "mogend~

heid" geeft zowel nationale als diplomatieke paspoorten af. Deze documenten

zijn gevat in een zwart kaft met daaropLzilver de opdruk "Sealand passport

(diplomatie)" terwijl voorts het wapen van "Sealand" is afgebeeld. Dit wapen

bestaat uit ,een schild overeind gehouden door twee leeuwen met vissestaarten.

Verdere bijzonderheden zijn niet bekend. Vermoed wordt dat er reeds vele

exemplaren van deze documenten in omloop zijn gebraoht.

Het behoeft geen betoog dat bovenvermelde documenten door

Nederland niet als geldig reisdocument worden erkend en dat op vertoon daar-

van geen toegang tot Nederland kan worden verleend. In deze documenten mogen

dan ook generlei overeenkomstig de vreemdelingenvoorschriften voorges,chreven

aantekeningen worden gesteld.

Van de zijde van mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken zijn

de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen terzake inge-

licht.

De Minister van Justitie,

namens de Minister,

Het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken,

voor deze,

( Van Aartsen ).
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