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nr. AJZ. 3211/%1292
onderwerp:
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opbergen achter bijlage C 1 bij de
Vreemdelingencircnlaire.
' s-Gravenhage, 22 augustus 1977.

onderdanen van Rhodeeië
in het bezit van Britse conceseionary
passporte.
Aan de heren hoofden van plaatselijke
politie.
i.a.a.
de heren Procureurs-Generaal,
fgd. Directeuren van Politie.

Ik doe u hierbij ter kennisneming toekomen de tekst van mijn brief
van 20 juni 1977, nr. AJZ. j211/~-1292, gericht aan de Commandant der
Koninklijke Marechaussee inzake bovengenoemd onderwerp. Een gelijkluidende
brief heb ik gezonden aan het ministerie van Financiën (~irectie~ouane)
en 'aan de Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam (~treau~ivierpolitie).
Bij het gestelde in bijlage C 1 bij de Vreemdelingencirculaire ware
onder nZuid-Rhodesische paspoortenn een verwijzing naar deze aanschrijving
aan te brengen.
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Ik vraag uv aandacht voor het volgende.
Door de Britse autopiteiten worden in bepaalde, zeer beperkte, gevallen aan
onderdanen van Rhodesië die merendeels buiten Rhodesië zijn gevestigd, Britse
sogenaamde conceasionary passports verstrekt. Het paspoort wordt slechts geldig gemaakt voor het land c.q. de landen, welke door de aanvrager als bestemming worden opgegeven. De geldigheidsduur bedraagt ten hoogste Qén jaar.
Op pagina 1 van de "concessionary passportsw is vermeld dat de houder daarvan
"British Subjectn is terwijl op blz. 6 de aantekening is geplaatst dat het
paspoort is afgegeven overeenkomstig de verklaring op 17 juni 1968 afgelegd
door de "Attorney Generalw in het "House of Commons" tijdens het debat inzake
Rhodesië.
Voor binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk is een "entry certificaten vereist dat slechts geldig is voor dén binnenkomst. Indien houders var. bedoelde
paspoorten hun verblijf in het Veranigd Koninkrijk willen onderbreken voor
een tussentijds bezoek aan een ander land, dan kunnen zij slechts terugkeren
vanneer h m een "re-entry permitw is verstrekt.
Hierbij zij nog opgemerkt dat aan houders van "concessionary passportsw
wier moeder in het Verenigd Koninkrijk is geboren, het "right of abode" kan
worden toegekend. In dergelijke gevallen wordt het paspoort voorzien van de
aantekening "holder has the right of abode in the United Kingdomw. Deze
laatste categorie heeft geen "entry permitn of "re-entry permit" voor het
Verenigd Koninkrijk nodig.
In Senelurverband is besloten deze paspoorten niet als geldig reisdocument
te erkennen. Voor binnenkomst in de b ene lux la na en dienen houders daarvan in
het bezit te zijn van een geldig visum hetwelk niet in een dergelijk paapoort
mag worden geplaatst. In voorkomende gevallen zal een losse visumverklaring
zijn verstrekt.
Bij verzoeken om toelating door houders van de hierbedoelde paspoorten welke
niet in het bezit zijn van een dergelijke vimmerklaring kan, indien er
naar het oordeel van de ambtenaar Welast met de grensbewaking aanleiding
bestaat aan de grens alsnog een visum te verlenen, telefonisch contact worden
opgenomen overeenkomstig het bepaalde in deel H-l van de Vreemdelingencirculaire.
Ik moge u verzoeken de onder u ressorterende ambtenaren belast met de grensbewaking overeenkol~etighet vorenstaande inte lichten.
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