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Onderwerp: paspoorten Molukkers 's-Gravenhage, 11 december 1978

~an de heren Procureur's-Generaal,

fgd. Directeuren van Politie,

de heren hoofden van plaatselijke politie,

de heer Commandant der Koninklijke Mareohaussee
het Minieterie van Finanoiën

(Direotie Douane), .

de heer Chef Rivierpolitie te Rotterd...
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Zoale bekend zijn op grond van de op 1 januari 1977 in werking getre-

den Vet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976,

Stb.468,-de z.g. faoiliteitenwet-, aan Molukkers, op wie deze wet van

toepassing is, Nederlandse nationale paspoorten afgegeven met de aan-

duiding dat de houder "als Nederlander wordt behandeld op grond van

de wet van 9 september 1976".

In de praktijk ie gebleken, dat de betrokken Molukkere met dit pas-

poort - ook ~el faciliteitenpaspoort genoemd - niet op gelijke voet

als Nederlanders toegang hebben verkregen tot andere landen. ~ls re-

gel werd een visum vereist, waarbij tevens, met het oog op de terug-

keer naar Nederland, een vergunning tot verblijf moest worden getoond.

De reismogelijY~eden voor houders van z.g. faoiliteitenpaspoorten

bleken niet gunstiger te zijn dan voor houders van een vreemdelingen-

paspoort. Integendeel, het faciliteitenpaspoort heeft in de praktijk

voor houders daarvan extra moeilijkheden opgeleverd.
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Teneinde aan de.bezwaren van de huidige regeling tegemoet te komen

heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, na interdepartementael

overleg, besloten aan de Molukkers, die vallen onder de faciliteiten-

wet en die niet in het bezit zijn van een Indonesisch paspoort, op

hun verzoek hetzij een vreemdelingenpaspoort, hetzij een z.g. faci-

liteitenpaspoort te verstrekken.

In verband met deze keuzemogelijkheid zal aan de Molukkers, zowel via

hun belangenorganisaties, als via de gemeenten, een inlichtingenblad

in het Nederlands en in het Maleia worden verstrekt, waarop de diverse

reisdocumenten staan vermeld, met opgave van de mogelijkheden die zij

bieden.
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In verband met de nieuwe regeling, waarbij dus al naar gelang de

keus van betrokkene ~etzij een vreemdelingenpaspoort hetzij een z.g.

faoiliteitenpaepoort wordt afgegeven, gelden voor de hoofden van

plaateelijke politie de navolgende aanwijzingen.

In de hier bedoelde vreemdelingenpaspoorten en in Indonesische pas- .

poorten - derhalve niet in het z.g. faoiliteitenpaspoort - van Mo-

lukkere, die onder de faoiliteitenwet vallen dient een vergunning

tot verblijf te worden geplaatst met een geldigheidsduur, gelijk aan

de geldigheidsduur van hun paspoorten.

Van het plaatsen van een vergunning tot verblijf in de hier bedoelde

paspoorten dient op een afzonderlijke lijst aantekening te worden

gehouden, zonder dat dit evenwel betekent, dat betrokkenen in de

vreemdelingenadministratie worden opgenomen.
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Het plaatsen van een extra teken ot letter in de vergunning tot ver-

,blijf dient aohterwege te blijven.

In ,dit verband zij opgemerkt, dat de hierbedoelde Molukkers wel moeten

worden ondersoheiden van de Molukkers van Indonesisohe nationaliteit,

op wie de taoiliteitenwet niet van toepassing is en op wie derhalve

de vreemdelingenvoorsohriften onverkort van kracht blijven.

Tenslotte wordt nog uw aandacht gevestigd op het bepaalde in de arti-

kelen 64 e.v. van de Paspoortinstructie, op grond waarvan aanvracen

van vreemdelingenpaspoorten kunnen worden geweigerd of beperkinGen

in het gebruik kunnen worden aangebracht op gronden ontleend Ban de

openbare orde en de nationale veiligheid.,

De Staatssecretaris van Juntitie,

namens de Staatosecrct~ria,

h.t Hoofd van de Directie Vreemdelineenzaker~

;Iendt,pIv.


