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AAN: 

al no.162/11 

Bijlage 11 van Vreemdelingencirculaire no. 13 
2e Wijziging 

In Bijlage 11 van Vreemdelingencircu
laire no. 13(Beschikking van 30 Juli 1950, 
zoals gewijzigd en aangevuld bij beschik
king van 24 Maart 1953, beide· onder af
deling en nummer dezes) houdende voor -
schriften aangaande de instelling en het 
gebruik van doorgangsbewijzen voor Rij~ 

schippers (Laisse~Passer)worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

î.De voorlaatste- en laatste alinea van 
1n1nt 7 vervallen. 

2.Aan punt 7 worden de volgende nieuwe 
alineae toegevoegd: 
11 De bevoegdheid tot het plaatsen vanhet 
drietalig stempel 11Rijnschipperspaspoort11 

in Nederlandse nationale paspoorten is 
in Nederland door de Minister van Bui
tenlandse Zaken uitsluitend gedelegeerd 
aan Bureau Internationale Vaart te Rot
terdam. 

H.H.Procureurs-Generaal,fgd. 
Directeuren van Politie; 
H.H.Hoofden van plaatselijke politie; 

-Met-

de Heer Administrateur van de Grensbewaking; 
Ministerie van Financiën 
(Afd. Invoerrechten). 

R.I.D. 480/54· 



Met ingang van 1 September 1954 z~Jn door de 
Minister van Buitenlandse Zaken bovendieneen 
drietal aan dit Bureau verbonden personen be
noemd tot onbezoldigd ambtenaar van het De
partement van Buitenlandse Zaken, en als zo
dahig gemachtigd, nam-ens de Minister voor -
nöemd,Nederlandse nationale paspoorten af te 
geven, te verlengen of te wijzigen ten behoe
ve van Rijnschippers en Rijnvaart-personeel.Zij 
zijn tot de afgifte of verlenging slechts be
voegd, indien o.m. gebleken is, dat de bur
gemeester van de woonplaats van de aanvrager 
geen bezwaar heeft t.egen afgifte of verl en -
ging van een paspoort. 
Aan Rijnsehippers, die houder zijn van een gel
dig buitenlands paspoort met een drietalig 
stempel wordt op dezelfde voet toegang ver
leend tot de bewakingsgebieden en verblijf 
toegestaan op het Nederlands grondgebied als 
aan onderdanen der Rijr.oe.verstaten, die in het 
bezit zijn van een gewoon nationaal paspoort 
van hun land". 

De Minister van Justitie, 
namens deze, 

De Secretaris-Generaal, 
J.C.Te:nkink. 




