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Betreffende: Chinese paspoortene 

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft, ten aanzien van visa op 
paspoorten van de Chinese Nationalistische Regering, bij rondschrijven 
van 20 Mei 1950, aan de Nederlandse diplomatieke en co:nsulaire verte
genwoordigers in het buitenland het volgende bericht: 

"Vp_Ór 27 Maart 1950 door Chinese Nationalistische autoriteiten af
gegeven, nog geldige paspoortep. kunnen voorlopig nog van een NederJarils 
visum worden voorzien, doè~ op paspoorten, door de Chinese Nationalis
tische Regering, ná die datum afgegeven of verlengd, mag een visumniet 
worden·""" :t'S trekt o 

Mocht de Peking-Regering er.toe overgaan alle door de Nationalis
tische Regering uitgegeven paspoorten in te trekken dan zal het steDen 
van visa op bedoelde documenten in het geheel niet meer kunnen gesc~ 
den. 

Tot nu toe gat' het bezit van een paspoort, afgegeven door.de Chi
nese Nationalistische Regering, een aanwijzing ·dat de houder daarvan te 
z:ijner tijd naar China zou kunnen terugkeren. Dit is thans niet' meer het 
gev-al. 

In vex·band hiermede dient er nauwkeurig op te worden gelet, dat de 
houder van zodanig paspoort in het bezit dient te zijn van een vergun
ning tot terugkeer naar het land, waar hij woonachtig is, dan wel een 
visum cl9~i .. hem recht geeft om zich in een derde land te vestigen. Is hij 
niet in het bezit van een zodanige vergunning dan komt· hij niet voor een 
Nederlands visum in aanmerking. Het overbevolkte Nederland dient ervoor 
te waken dat het niet met vreemdelingen wordt opgescheept, die niet naar 
het land waar zij vandaan komen, kunnen terugkeren.'~ 
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Directeuren van Politie; 
H.H. Hoofden van plaatselijke 
Poli tie; 
De Heer Commandant der Konink
lijke Marechaussee; 
Ministerie van Financien 
(Invoerrechten en Accijnzen). 
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