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Bijlage ·12 van Vreemdelingencirculaire Nr. 13. 

Betre:ffende: doorlating van personen 
van dubbele nationaliteit. 

AAN: 

Bij de doorlating aan de grens van personen,die meer dan één 
nationaliteit bezitten, hebben zich enige malen moeilijkheden 
voorgedaan. 

In verband hiermede acht ik het - na overleg met mijn Ambt
genoot van Buitenlandse Zaken- wenselijk, het volgende te be
palen en bekend te maken. 

De ambtenaren, met de bediening der doorlaatposten belast, 
kunnen - behoudens in zeer bijzondere gevallen - hun beslissing 
tot al of niet doorlating ui teraard alleen gronden op de grens
overschrijdingsdocumenten, welke in het bezit van de reiziger 
zijn. 

In verband hiermede worden twee gevallen onderscheiden: 
A. degene, die doorgel a ten wenst te worden, is in het bezit zo

wel van Nederlandse als van vreemde nationaliteitspapieren; 
B. hij toont papieren, volgens welke hij verschillende vreemde 

nationaliteiten bezit. 

Bij A0 
Over de doorlatingvan personen, die een vreemd paspoort 

alsmede een geldig Nederlands paspoort of voor wat betreft pas
sering van de Nèderlands-Belgische grens, een geldig bewijs van 
Nederlanderschap tonen, wordt beslist aan de hand van deze 
laatste twee dus van de Nederlandse bescheiden. 

Is het vreemde paspoort geldig,dan wordt evenwel in dat pas
poort een doorlaatstempel geplaatst. 

Bij B. 
---,;oont de reiziger twee (of eventueel .meer) geldige vreemde 
paspoorten, afgegeven door verschillende vreemde regeringen,dan 
wordt de doorlating bedoordeeld op grond van het paspoort,dat 
de vreemdeling in de gunstigste positie brengt • 

. Een vreemdeling bij voorbeeld,die zowel een geldig Zwitsers 
paspoort als een paspoort van een Zuidamerikaanse staat over
legt, wordt beoordeeld als Zwitser, in verband met de visum-vrij
dom voor Zwitserse onderdanen. Het doorlaatstempel wordt dan 
echter in beide paspoorten geplaatst met verwijzing naar het in 
het andere paspoort geplaatste doorlaatstempel. 

Legitimeert de vreemdeling zich met twee geldige paspoorten 
van landen, wier onderdanen hier te lande visumplichtig zijn, 
dan behoort het eventueel aan de grens te verlenen visum in 
beide paspoorten te worden ingeschreven met verwijzing naar het 
visum in het andere paspoort. · 
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De kosten van het visum worden echter slechts éénmaal ·bere);cend. 
Het doorlaatstempel dient weder in beide paspoorten te worden ge:
plaatst met verwijzing naar het in het andere paspoort geplaatste 
doorlaatstempel. 

Wanneer in dit geval in een van de twee paspoorten eenvisum van 
een Nederlandse diplomatieke of consulaire post in het buitenland 
voorkomt, ware in het tweede paspoort, bij het aanbrengen van het 
doorlaatstempel, tevens de aantekening te stellen, dat in het ande
re paspoort een geldig visum aanwezig is. 

Uit het bovenstaande volgt, dat, wanneer een reiziger zich b.v. 
met een Belgisch paspoort aanmeldt, waarop doorlating kan worden 
toegestaan, terwijl de ambtenaar van de grensbewaking meent te we
ten, dat de reiziger ook de Nederlandse x1ationaliteit bezit, van 
die reiziger niet, in geval hij het Neder1andse grondgebied wil ver-
laten, op grond van artikel. 6 van het Bewakingsvoorschrift 1946 het 
overleggen van Nederlandse grensoverschrijdingsdocumenten kan wor
den verlangd. 

De ambtenaren van de grensbewaking behoren zich in de gevallen 
waarin deze richtlijnen niet voorzien of waarin omtrent de doorla
ting twijfel bestaat, terstond telefonisch met het Hoofd van de 
Rijksvreemdelingendienst of diens vervanger in verbinding te stel-
len. ( 
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