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BIJLAGE 16 van 'V:gEEM:DELINGENCIRCULAIRE No. 13 9 
U toegezonden op 8 April 1953, onder no. al 162, wordt vervangen 

~oor het volgende: · 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 13 
bijlage 16 

O~de.rwerp: Europe:;:;e Gemeenscb,ap voor Kolen en Staal (laissez ... passe:;r, Koerierspassen, 
vqorreehten en i~niteiten). 

Op 18 April 1951 is te Parijs tussen Nederland, België, Luxemburg,Frank
rijk, Italië en Du;i tsland een verdrag gesloten tot oprichting van de Europese 
Q~w.eep.schap voor Kolen en Staal. Dit verd+'ag is bij de Wet van 21 Februari 19)2~ 
(Stbl.no .83) goedgekeurd en op g;r-ond van art. 99 van het verdrag, met de 
daarbij behorende bijlagen, protocollen en overeenkomst, op 23 Juli 1952 in 
werking getreden. 

l3ijzon:derheden over de Gemeenschap. 

De Gemeenschap bezit rechtspersoonlijkheid. 
·Zij kent de volgende instellingen: 
1 e. een Hoge Au tori te i t, bijgestaan door een Raadgevend Comité; . 
2e •. een Gemeenschappelijl.<e Vergadering; 
3e. eên Bijzondere Raad van Ministers; 
4e. een Hof van Justitie. 

·De Hoge Au tori tei t 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 bestaat uit ten minste 30 en ten ho<;>gste 51 leden 
en is samengesteld uit producenten, werknemers, verbruikers· en handelaren, 
d~or de Bijzondere Raad van Ministers benoemd voor twee jaar• 

.D19 Gemeenschappelijke Vergadering bestaat uit 78 vertegenwQordigers van 
de volkeren der deelnemende ~taten, die de parlementen uit.hun midden één 
keer per jaar aanwijzen of die bij rechtstreekse algemene verkiezingen~ wor-
den gekozen. · 

In de Bijzondere Raad van Ministers heeft voor elke staat één lid van 
zijn regering zitting • 

. Het Hof van Justitie is samengèsteld uit 7 rechters, doör de regeringen 
der deelnemende staten benoemd voor zes jaar. Het .Hofwordt ter zijde ge
staan door twee advocaten-generaal en een griffier. 

Voorechten en immuniteiten. 

In het bij het verdrag behorende Protocol betreffende voorrechten en im
muniteiten van de Gemeenschap komen de volgende bepalingen voor, die voor 
het to~zicht op vreemdelingen en de politiaire grensbewaking van belang zijn: 

Artikel 5 
De instellingen van de Gemêenschap genieten op het grondgebied van iede

re deelnemende staat voor haar officiële mededelingen die behandeling, welke 
door deze staat aan diplomatieke missies wordt toegestaan • 

. De officiële correspondentie en andere officiële mededelingen van de in
s-tellingen van de Gemeenschap zijn niet aan censuur onderworpen. 

AAN:. H.H. Procure'\,lrs-Generaal, fgd. 
D~reoteuren van Politie; 

H.H. Hoofden van plaatselijke politie; 
de Heer Commandant der Koninklijke Marechaussee; . 
Het Ministerie van Financiën (Invoerrechten en Accijnzen) • 

R.:r .p. 294/53 • 



.Artikel 6 

D~ voorz;itter van de Hoge Autoriteit voorziet de leden.van dt;l Hoge Auto
riteit en de hog~re functionarissen van de instellingen van de Gemeenschap 
van laissez~passero De laissez-passer worden door de autoritei-Gen van de 
deelnemende staten erkend als geldige reispapierene 

Artikel 11 
De leden van de Hoge Autoriteit en de functionarissen van de Gemeenschap 

z~n op het grondgebied van iedere deelnemende staat en welke nationaliteit z~ 
ook bezitten; ••••••••••••• 

o. tezamen met hun echtgenoten en van hen afhankel~ke verwanten vr~gesteld 
van immigratiebeperkingen en vreemdelingenregistratie. 

In een overeenkomst 1) tussen de deelnemende staten en de Hoge Autoriteit 
is voorts bepaald, dat het laissez-passer, bedoeld in het hierboven aangehaal
de art. 61 door de verdragsluitende part~en wordt erkend en aanvaard als gel
dig reispapier, dat als paspoort dienst doet voor reizen op het grondgebied 
van de deelnemende staten .der Gemeenschap. Het wordt voor ten hoogste één jaar 
afgegeven, dooh kan met .termijnen van een jaar worden verlengd. · 

Het dient door de houder bij de beëindiging van diens ambtsvervulling en op 
ieder ogenb],ik op grond van een besluit van de voorzitter, van de Hoge Au tori-

. tei t te worden teruggegeven. . .· . 
De h<,mders van laissez-passer zijn vrijgesteld van visa voor' reizen ui tslui-

tend áp het grondgebied van de deelnemende staten. . 
z~ hebben op het grondgebied van de deelnemende staten het recht van vrije 

(~- ~' inieis, vr~e verplaatsing en vrije uitreis. 
De pe;rsonen, die in aanmerking komen voor een laissez-passer, zijn: 

a. de leden van de Hoge Autoriteit; · 
b. de rechters,de advocaten-generaal en de griffier van het Hof van Justitie; 
e. voorlopig, de functionarissen van de instellingen der Gemeenschap, wier sa

laris .een bepaald bedrag te boven gaat. 
Aan leden van het Raadgevend Comité,deskundigen en andere-personen,die geen 

laissez-passer hebben, doch die naast hun nationaal paspoort een verklaring 
hebben, waaruit bl~kt dat z~ voor rekening van een Instelling van de Gemeen
schap reizen, zullen visa, indien vereist, kosteloos worden verstrekt; zodani
ge verklaring wordt voor de duur van elke reisopdracht afgegeven. 
Behandeling houders van laissez-passer. 

Bij brief van 13 Juli 1953 deelde de Minister van Buitenlandse Zaken mij me
de, dat - ofschoon elke verwijzing naar de diplomatieke privileges en immuni tei
ten achterwege is gelaten - het toch gewenst is, tegenover houders van laissez
passer, afgegeven door de Hoge Autoriteit, dezelfde voorkomendheid inzake visi
tatie en contrêle wat betreft bagage en devie~en in acht te nemen als bij andere 
vooraanstaande personen, die gemeenlijk zijn voorzien van een diplomatiek paspoort. 

Koerierspass en. 
t 

In verband met art. 5 van het Protocol betreffende voorrechten en immun _ _,ei
ten, berichtte de Minister van Buitenlandse Zaken mij bij brief van 6 Maart 1953, 
dat, overeenkomstig de diplomatieke gewoonte, door dE:J Hoge Autoriteit een soort 
koerierspas zal worden uitgereikt ter identificatie van dragers van stukken der 
E.G.K.S •. Aan de aldus geïdentificeerde personen dient dezelfde behandeling te 
worden gegeven, als aan diplomatieke koeriers wordt toegestaan. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

De Secretaris-Generaal, 
J.C.Tenkink. 

1)Pe overeenkomst is ~og niet in werking getreden; gesproken kan dus nog slechts worden 
van "ontwerp-...overee:nkomst". Het wordt echter nuttig geacht reeds nu, in afwachting van 

·de totstandkomi:pg der overeenkol!lst,de in het.ontwerp vervatte regeling bekend te maken. 




