
MINISTERIE VAN .JUSTITIE 
AFDELING POLITIE 

RUKSVREmlDELINGENDIENST 

1 s-Gravenhage,14 Sept.1954 
.Raamweg47 

al no.162/16a 

Tel. 183980-183989 
183940-183944 

AAN: 

H.H. Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van 
Poli tie; 

H.H. Hoofden van plaatselijke politie; 
de Heer Administrateur van de Grensbewaking; 
Het Ministerie van Financiën (Invoerrechten 

( )en Accijnzen) • 

BIJLAGE 16 van VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 13, 
U toegezonden op 10 Augustus 1953, onder no .... _____ ",." __ -

16 2/16, wordt vervangen door het vol gen : I J \.I ~~ 
VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 13 ! ' ~ { ~ 

Bijlage 16 -a N ~~ ~. 
'E -~ :'' ~ I I Onderwerp: Et.:~.ropese Gemeenschap voor Kolen elî ti ~-- ~ ~ 

Staal (laissez-passer,identiteitsbewijzen,k e- :€'-·~ _,, j ~ 
rierspassen, voorrechten en immuniteiten). '? 1 ii I 

;;j t s l 
s-~§~ Op 18 April 1951 .is te Parijs tussen ,._. ... 

derland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië ... ~ ... l:l ....... __ ..._·~--" Z 
Duitsland een verdrag gesloten tot oprichting 
vande Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 
Dit verdrag is bij de Wet van 21 Februari 1952 
(Stbl.noc83)goedgekeurd en op grond van art.99 
van het verdrag, met de daarbij behorende bij-
lagen, protocollen en overeenkomst, op 23 Juli 
1952 in werking getreden. 

I. Bijzonderheden over de Gemeenschap~ 

De Gemeenschap bezit rechtspèrsoonlijkheid. 
Zij kent de volgende instellingen: 
1e. een Hoge Autoriteit, bijgestaan door een 

Raadgevend Comi t.é; 
2e. een Gemeenschappelijke Vergadering; 
Je. een Bijzondere Raad van Ministers; 
4e •... een Hof van Justitie. 
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De Hoge kütoriteit bestaat uit 9 leden, 
waarvan er 8 benoemd worden door de regeringen 
der deelnemende staten en 1 door deze 8 leden. 
De leden hebben zitting voor 6 jaar. 

Het Raadgevend Comité bestaatuit ten mi~ 
ste 30 en ten hoogste 51 leden en is samenge
steld uit producenten, werknemers, verbruikers 
en handelaren, door de Bijzendere Raad van Mi
nisters benoemd voor twee jaar. 

De Gemeenschappelijke Vergadering bestaat 
uit 78 vertegenwoordigers van de volkeren der 
deelnemende staten, die de parlementen uit hun 
midden één keer per jaar aanwijzen of die bij 
rechtstreekse algemene verkiezingen worden ge
kozen. 

In de Bijzondere Raad van Ministers heeft 
voor elke staat één lid van zijn regering zit
ting. 

Het Hof van Justitie is samengesteld uit 
7 rechters, door de regeringen der deelnemende 
staten benoemd voor zes jaar.Het Hof wordt ter 
zijde gestaan door twee advocate~generaal en 
een griffier. 

II. Voorrechten en imrrnmi tei ten. 

Bij het verdrag behoort een "Protocol be
treffende voorrechten en immuniteiten van de 
Gemeenschap" (in deze aanschrijving verder ge
noemd "protocol"), dat de volgende bepalingen 
bevat (waarin: .de ''Vergadering" = de Gemeen
schappelijke Vergadering; de "Raad" = de Bij
zondere Raad van Ministers; het 11Hof11 = het Hof 
van Justitie): 

EERSTE HOOFDSTUK 

Eigendommen, fondsen en bezittingen 

Artikel i 

De gebouwen en terreinen van de Gemee~ 
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schap zijn onschendbaar. Zij zijn vrijgesteld 
van huiszoeking, vordering, verbeurdverklaring 
of onteigening. De eigendommen en bezittingen 
van de Gemeenschap kunnen zonder toestemming 
van het Hof niet getroffen worden door enige 
dwangmaatregel van administratieve of gerech
telijke aard. 

Artikel 2 

Het archief vande Gemeenschapis onschend
baar. 

.Artikel 3 . 

De Gemeenschap kan alle soorten deviezen 
en rekeningen in iedere geldsoort aanhouden. 

. Artikel 4 
De Gemeenschap, haar bezittingen, inkomen 

en andere eigendommen zijn vrijgesteld van; 
a.·alle directe belastingen;de Gemeenschap zal 
evenwel geen aanspraak maken op vrijstelling 
van belastingen~heffingen en rechten, die niet. 
anders zijn dan eenvoudige vergoedingen voor 
diensten van openbaar nut; 
b. alle douanerechten, in- en uitvoerverboden 
en - beperkingen met betrekking tot artikelen, 
die de Gemeenschap voor officieel gebruik no
dig heeft; de aldus vrij ingevoerde goederen 

\,_,, mogen in het land, waarin zij zijn ingevoerd, 
niet worden verkocht, tenzij op voorwaarden, 
waaromtrent met de Regering van dat land over
eenstemming is bereikt; 
c. alle douanerechten, in- en uitvoerverboden 
en-· beperkingen met betrekking tot haar publi
caties. 
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TWEEDE HOOFDSTUK 

Mededelingen en laissez-passer 

Artikel 5 

De instellingen van de Gemeenschap genie
ten op het grondgebied van iedere deelnemende 
Staat ~roor haar offlciële mededelingen dle be
handeling, welke door deze Staat aan diploma
tieke missies wordt toegestaan~ 

De officiële correspondentie en andere of
ficiële mededelingen vandeinstellingen van de 
Gemeenschap zijn niet aan censuur onderworpen. 

. Artikel 6 

De Voorzitter van de Hoge Au tori tei t voö~. 
ziet de leden van de Hoge Autoriteit en de ho
gere functionarissen van de instellingen van de 
Gemeenschap van laissez-passer •. Deze laissez
passer worde-n door de autoriteiten van d.e deel
nemende Staten erkend als geldige reispapieren. 

DERDE HOOFDSTUK 

Leden van de Vergadering 

Artikel 7 
De vrijheid van beweging van de leden van 

de Vergadering,die zich naar de plaats van bij
eenkomst der Vergadering begeven of daarvan te
rugkomen5 wordt op geen enkele wijze beperkt """" 
door voorschriften van administratieve of an
dere aa:rd. 

Aan de 
wat betreft 
gekend~ 

leden van de Vergadering worden, 
douane- en deviezencontrole" toe-

a. door hun eigen Regering dezelfde facili tei
ten, als zijn toegekend aan hoge ambtenaren, 
die zich, belast met een tijdelijke officiële 
zending, naar het buitenland begeven; 

'~:_:. 

5 

b. door de Regeringen van andere deelnemende 
Staten dezelfde faciliteiten, als zijn toege
kend aan vertegenwoordige:rs van buitenlandse 
Regeringen, belast met een tijdelijke officiële 
zendingQ · 

Artikel 8 

De leden van de Vergadering kunnen niet 
worden onderworpen aan opsporing, gevangenhou
di.ng of vervolging wegens hetgeen zij in de 
uitoefening van hun ambt hebben gezegd of op 
grond van de stem, die zij als zodanig hebben 
uitgebracht • 

Artikel 9 
Tijdens de zittingduur van de Vergadering 

genieten de ledem 
a. op hun eigen grondgebied de immuniteiten, 
welke aan de'leden van de volksvertegenwoordi
ging in hun land zijn verleend; 
b. :op het grondgebied van elke andere deelne
mende Staat, vrijstelling van gevangenhouding 
en gerechtelijke vervolging in welke vorm ook. 

De immuniteit beschermt hen eveneens, wan-· 
neer zij zich r~ar de plaats van de bijeenkomst 
van de Vergadering begeven of daarvan terugke
ren. Op deze immuniteit kan geen beroep worden 
gedaan in gevaJ.. van ontdekking op heterdaad, 
terwijl zij evenmin kan verhinderen, dat de 
Vergadering het recht uitoefent de inmuniteit 
van: een harer leden op te heffen. 

VIERDE HOOFDSTUK 

Vertegenwoordigers in de Raad 

Artikel îO 

De naar de Raad afgevaardigde vertegen
woordigers en de hen of'ficieel begeleidende 
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personen genieten gedurende de uitoefening van 
hun functie en op hun reizen naar en van de 
plaats van bijeenkomst de gebruikelijke voor
rechten en immuniteiten. 

VLJFDE HOOFDSTUK 

Leden van de Hoge .Autoriteit en functiona:
rissen van de ilistellingen der Gemeenschap 

Artikel 11 

De leden van de Hoge Autoriteit en d.e 
functionarissen van de Gemeenschap zijn op het 
grondgebied van iedere deelnemende Staat en 
welke nationaliteit zij ook bezitten, 
a. behoudens het bepaalde in de tweede alinea 
van artikel 40 van het Verdrag, vrijgesteld 
van-rechtsvervolging wegens hetgeen zij in hun 
officiële hoedanigheid hebben gedaan, gezegd 
of geschreven; zij blijven tegen dergelijke 
rechtsvervolgingen gevrijwaard nadat zij hun 
ambt hebben neergelegd; 
b. vrijgesteld van alle belastingen op hun sa
larissen en emolumenten, door de Gemeenschap 
uitbetaald; 
c. tezamen met hun echtgenoten en van hen af
hankelijke verwanten vrijgesteld van immigra.
tiebeperkingen en vreemdelingenregistratie; 
d. gerechtigd .om de eerste maal dat zij hun 
post- bezetten in het desbetreffende land hun 
huisraad en goederen voor persoonlijk gebruik 
vrij van rechten in te voeren en bij het neer
leggen van hun ambt deze vrij van rechten we
de.:r uit te voeren naar het land, waar zij domi
cilie hebben. 

Artikel 12 

De Voorzitter van de Hog.e Au tori tei t be
paalt op welke categorieën van functionarissen 
de bepalingen van dit hoofdstuk geheel of ten 
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dele van toepassing zijn. Hij onderwerpt een 
lijst van deze categorieën aan het oordeel van 
de Raad en brengt deze .daarna ter kennis van 
alle deelnemende Staten. De namen van de func
tionarissen van elke categorie worden met re
gelmatige tussenpozen aan de Regeringen van de 
deelnemende Staten bekend gemaakt. 

Artikel 13 

De voorrechten, immuniteiten en facili -
teiten worden aan de led.en van de Hoge-Autori
teit en aan de functionarissen van de instel
lingen uitsluitend in het belang van de Gemeen
schap verleend. 

De voorzitter van de Hoge Autoriteit is 
gehouden de aan een functionaris verleende i~ 
muniteit op te heffen in alle gevallen, waarin 
zulks naar zijn mening niet strijdig is met de 
belangen van de Gemeenschap. 

. USDE HOOFDSTUK 

Algemene bepalingen 

Artikel 14 

De Hoge Autoriteit kan met één of meerde
re deelneme~e Staten aanvullende overeenko~ 
sten sluiten ter nadere regeling van het be
paalde in d:ï- t Proto·cól. 

Artikel 15· 
De voorrechten, immuniteiten en facili tei

ten aan rechters,griffier en personeel van het 
Hof verleend, worden door diens Statuut gere
geld. 

Artikel 16 

Alle geschillen,betrekking hebbendé op de 
uitleg of de toepassing van dit Protocol, wor-
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den aan het oordeel van het Hof onderworpen. 

Het eveneens bij het verdrag behor~nde 
"Protocol betreffend-e het statuut van het Hof 
van Justitie" bevat de volgende bepaling: 

Artikel 3 

De rechters zijn vrijgesteld van rechts
vervolging. Met betrekking tot hetgeen zij in 
hun officiële hoedanigheid hebben gedaan, ge
zegd of geschreven, blijven zij de immu.nitei t 
van rechtsvervolging genieten nadat zij hun 
ambt hebben ne.ergelegd. 

Het Hof kan,in voltallige zitting, de im
muniteit opheffen. 

In geval 9 nadat de immuniteit is -opgehe
ven, een strafvervolging tegen een rechter 
wordt ingesteld, kan deze, in elk de:r. de.elne--':' 
mende Staten, slechts berecht worden do.orde 
instantie welke bevoegd is tot berechting van 
de leden van de hoogste nationale rechterlijke 
colleges .. 

. De rechters, van welke nationaliteit zij 
ook zijn, genieten bovendien op het grondgebied 
van elk der deelnemende Staten de voorrechten 
welke zijn opgesomd onder b, c en d van artikel 
11 van het Proto.col betreffende de voorrechten 
en immuni tei t.en van de Gemeenschap. 

III. Laissez.-;.passer ( di.enst doende als pas
poort; vrijstelling van visa). 

Het laissez-passer, bedoeld in art. 6 van 
het sub II eerst genoemde protocol, is een boek
je, gelijkende op een paspoort, met een licht
groene kaft,waarop in het Duits, het Frans,het 
Italiaans· en het Nederlands gedrukt "Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal" en het woord 
i•Laissez-passer". Het vermeldt de naam en de 

"'~--
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voornamen, de geboortedatum en de geboorte
plaats,de nationaliteit, de functie, het adres 
en het signalement van de houder en bevat een 
foto en de handtekening van deze. 

In een nadere overeenkomst tussen de deel
nemende staten en de Hoge Au tori tei t is bepaald, 
dat het laissez-passer door de verdragsluiten
de partijen wordt erkend en aanvaard als gel
dig reispapier, dat als _P-asp9o:r:t die!lst doet 
voor reizen op het grondgebj_ed van de deelne
mende staten der Gemeenschap en in het Saarge
bied.Het wordt voor ten hoogste één jaar afge
geven, doch kan met termijnen van een jaar wor
den verlengd. 

Het dient door de houder bij de beëindi
ging van diens ambtsvervulling en op ieder 
ogenblik op grond van een besluit van de voor
zitter van de Hoge Autoriteit te worden terug
gegeven. 

De houders van laissez-passer zijn vrij
gesteld~ visa voor reizen uitsluitend op 
het grondgebied van de deelnemende staten • 

Zij hebben op het grondgebied van de deel
nemende staten het recht van vrije inreis, V.!'jje 
verplaatsing en vrije uitreiso 

De personen, die in aanmerking komen voor 
een làissez-passer, zijn: 
a. leden van de Hoge Autoriteit, 
b. de rechters, de advocaten-generaal en de 

griffier van het Hof van Justitie; 
c. voorlopig, de functionarissen van de in

stellingen der Gemeenschap,wier salaris een 
bepaald bedrag te boven gaat. 

IV. Kosteloze visa. 

Aan leden van het Raadgevend Comité,des
kundigen en andere personen, die geen laissez
passer hebben, doch die naast hun nationaal 
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paspoort een verklaring hebben, waaruit bl~kt, 
dat zij voor rekening van een. instelling van 
de Gemeenschap reizen,zullen visa, indien ver
eist,kosteloos worden verstrekt; zodanige ver-
klaring wordt voor de duur van elke reisop
dracht afgegeven. 

V. Vr~stelling van vreemdelingenregistratie. 

Uit artikel 11, onder c, van het protocol 
blijkt voorts, dat de leden van de Hoge Auto
riteit en de (dus alle, niet alleen de hogere) 
functionarissen van de Gemeenschap tezamen met 
hun echtgenoten en van hen afhankelijke verwa~ 
ten vrijgesteld zijn van vreemdelingenregistra-
~· ---

VI. Identiteitsbew~zen. 

De Gemeenschappelijke Vergadering heeft 
besloten aan haar leden identiteitsbewijzen uit 
te reiken • 

. De bui tenzijde daarvan is donkerblauw en 
daarop is met gouden letters in vier talen ge
drukt "Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal"· - "Gemeenschappelijke Vergadering" -
11Identi tei tsbew~s••. 

De binnenzijde bevat de verklaring, dat de 
houder lid is van de Gemeenschappelijke Verga
dering,de naam, de voornamen,de nationaliteit, 
een foto en de handtekening van de houder en 
vermeldt het nummer van diens paspoort. 

Het identiteitsbewijs heeft slechts waar
de als legitimatiemiddel,.het heeft niet de 
kracht van een paspoort en is dus geen grens
overschr~dingsdocument. Alle Nederlandse leden 
van de Gemeenschappelijke Vergadering zijn op 
het ogenblik in het bezit van een diplomatiek 
paspoort. Buitenlandse leden zullen bij het 
overschrijden van de Nederlandse grens voor-

\..,-,_...."'-
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zien moeten zijn van een grensoverschrijding~ 
document (in de regel een paspoort), afgegeven 
door hun Regering. 

VII. Behandeling van houders van laissez-pas
ser en van identiteitsbew~zen. 

Bij brief van 13 Juli 1953 deelde de Mi
nister van Buitenlandse Zaken mij mede, dat
ofschoon elke verwijzing naar de diplomatieke 
privileges en immuniteiten achterwege is gela
ten - het toch gewenst is, tegenover houders 
van laissez-passer, afgegeven door de Hoge 
k1toriteit, dezelfde voorkomendheid inzake vi
sitatie en controle, wat betreft bagage en de
viezen, in acht te nemen als bij andere voor
aanstaande personen, die gemeenlijk voorzien 
zijn van een diplomatiek paspoort. 

Dezelfde gedragslijn acht ik gewenst ten 
aanzien van houders van identiteitsbewijzen, 
als bedoeld onder VI.Ik wijs nog op art~7, eer
ste lid, van het protocol. 

VIII. Koerierspassen. 

In verband met art.5 van het protocol be
richtte de Minister van Buitenlandse Zaken mij 
bij brief van 6 Maart 1953, dat, overeenko~ 
stig de diplomatieke gewoonte, door de Hoge 
Au tori tei t een soort van koerierspas zal worden 
uitgereikt ter identificatie van dragers van 
stukken der E.G.K.s. Aan de aldus gel.dentifi
ceerde personen dient dezelfde behandeling te 
worden gegeven, àLs aan diplomatieke koeriers 
wordt toegestaan. 

IX. Strafrechtel:ijk optreden. 

Voor de immuniteiten van de leden der Ge
meenschappelijke Vergadering, van de leden der 
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Hoge Autoriteit en van de functionarissen der 
Gemeenschap verwijs ik naar de artikelen 8,9 
en 11 van het protocol en naar mijn aanschrij
ving van 14 September 1954, 2e afd.A. no.113î/ 
254, aan de Procureurs-Generaal bij de Gerechts
hoven. 

De Minister van Justitie, 
namens deze, 

De Secretaris-Generaal, 
J.C.Tenkink. { 

"-




