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Bijlag.e 6 van VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 13 

CIRCUDAZRJE vam de Minister van JustiUe van 5 O~tobe'r 1948, 
Af,àelvng Politie, Rfjksvr.eevrndelingen4ienst, al. No./ 162/7, aan 
H.H. Frocurreu1·s-Gemeraal, fgd. Di1'·ecteuren vam . Politie; H,.H., 
Hoof!len van plmatselfjk.e. Politie en de Heer Oo:mmam,rlioJnt .aer 
Korninklfjkig Marechauss.ee; Ilfi'niste~·ie van FinoJnciën (Invoer-

'JV3chten en Accfjnzetn), ; 

betreffende: Palestijnse paspo-órten en 
paspoorten van Israël: 

De Minisber van Justitie en de Minister van BuitJenLandsre Zaken 
hebben ten aanzi011. van de door Gro~t Brittauië als manidataris 
afgeg;ev;en Pa1es·tijns'e paspoo.rten 1etn. dte paspo:)TtJen van de staat 
Is•raël de volgende aanwijzinf5'6'n gegevran. 

I. Britste Pa~estijns'e paspoo;rte':t. , 

a.. Dez,e paspoorten kunnen, VO:)T wat betreft de doorlating 
aan de grens, als geldig Tèispapi16r blijv;en aangemerkt, voor 
zov;erl'la zij h:u,n geLdigheid niet hebben verlo•ilen en uiteraard 
ind1en zij van •een g•eudig Nedier'lands visu:m vootrzien zijn. 

b. In de paspo.mten welke na 15 Mrei 1948 hun gtelldighei:d heb
ben rerlonen, mag geen Nrederla;rud,s vi.su:m gesteld wonden 
0een in •een paspoort gesteld visum ,mag uiteraard nimmer 
uitgaan bov;en rdie tiermijn waarvoor het paspoort geldig is). 

Wanrueer rCLe hd·m1er v;an zo'n afgelopen paspoort Neder
land wil binnenlmiDen, zal hij in het bezit van ren geldige 
Ntederlandsre visum-verklaring (op een afwndierlijk wl pa
pier gesteld) moeten zijn. 

De Nederlandse consulaire ambtenaDen zullren, na machti
ging door·· de Visa-dienst, de visum-v;erklaring slechts af
g.ev;en, wamJJe,er met de komst van betrokk.Eme een Neidier
lands belang wordt @ediend ·etn bownruen vaststaat dat 
h\i na. hst v;ers(trijkJen van de< visum-te!t'mijn in e•en vanuit' 
Ntederlanld :rtechts:tueeks bereikbaar land zal wo:ndien toegelaten. 

a. Mtet het -oog op de reg;eling van het v;erblijf va,n hi·etr te 
lall!éLe g'eVJestig;de houders van >eten Palestijns paspoort, :;;al 
zodanig paspoort als geklig i•dientiooitspapier wo11dien aange-
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merkt - ook wanneer de geldigh~idilduur d&arvan }ni:niddelR 
na 15 Mei 1948 mo:}ht zijn afg•elopen ........: tot aan,li:et tijdstip 
waarop het g.ezag in Pal•esti~ door ~en erk•ende autoriteit 
w011dt uitgeoefieDJd. / 

II. P!aiSiPO.orten va(n ld!e staat Israël. 

a. Aang.ezie!ll. Niederlarid de staat IsraëLniet heeft erk•e'llld, kun
nen de paspoorten van de stAAt ~sraël niet als ge1dige reis
papier<en wo•nden aangemerkt; zij mo~en daarom llliet van 
e•en N•eèLe.darids visum voorzien wo:rd!en. 

b. Wanneer een houder van ~en Israël-paspoort Nederland wil 
binruenkomen, kan hij, met machtiging van de Visadi<lnst, 
door . •een NederlandsiEl consulai11e ambtenaar in het bezit 
van •een visum-verklaring woroen gesteld, wanneer aan de 
· vo·orwaa:nden, ~es.teld onder I, b, is voldaan. 




