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onderwerp: Rijnschippers 

Ik heb de eer U te berichten, dat de Cen
trale Rijnvaartcommissie te Straatsburg in haar 
najaarszitting van 1958 een nieuwe resolutie 
heeft aangenomen inzake de afgifte van Rijnschip
persstempels aan houders van vluchtelingenpas
poorten en aan houders van bepaalde soorten 
vreemdel ingenpaspoorten. Tevens werd daarbij een 
voorlopige regelinggetroffenmet betrekking tot 
het stellen van verklaringen in de paspoorten 
van Rijnschippers, die onderdaan zijn van andere 
Europese landen dan de Rijnoeverstaten en die in 
geen der Rijnoeverstaten visumplichtig zijn. 

Met het oog hierop wo:r:den in bijlage 11 van 
Vreemdelingencirculaire nr. 13 de volgende wij
zigingen aangebracht: 

I. Aan punt 7 wordt toegevoegd een alinea,lui
dende als volgt: 

Aan·: H.H. Procureurs-Generaal 
fgd. Directeuren van politie 
H.H. Hoofden van plaatselijke politie 
de Heer Commandant der Koninklijke Marechaussee 

het Ministerie van Financiën 
(Afd. Invoerrechten). 



"Ingevolge een resolutie van de Centrale Rijn
vaartcommissie~ genomen in ha~r najaarszit
ting van 1958~ kan in geldige nationale pas
poorten van Rijnschippers ~die onderdaan zijn 
van een niet tot de Rijnoeverstaten hehorend 
Europees land en die in gilèn der Rijnoeversta
ten visumplichtig zijn~ door de daarvoor aan
gewezen autoriteiten van het land~ waarin hun 
verblijf is geregeld~ een drietalige verkla
ring worden gesteld9 waaruit blijkt., dat zij 
tot een in de verklaring aangegeven datum aan
spraak hebben op de reisfaciliteiten voor Rijn
schippers.In de praktijk zal het hier voor
namelijk vreemdelingen vnn Itàliaanse,Luxem
burgse of Oostenrijkse nationaliteit betref
fen.In Nederland zullen de vorenbedoeldever
klaringen worden verstrekt door het Bureau 
Internationale Vaart", 

II. Punt 8 wordt gelezen als volgt: 

I! 8. Houders van vluchtelingen- of vreem-
delingenpaspoorten 

Ingevolge de in het najaar van 1958 aan
genomen resolutie van de Centrale Rijn
vaartcommissie kunnen voorts door de 
Rijnoeverstaten(met inbegrip van België) 
drietalige stempels worden geplaatst op 
door hen aan Rijnschippers afgegeven 
vl uchtelingenpaspóorten, alsmede op de 
volgende doorhen afgegeven vreemdelin
genpaspoorten: 

België~ "Titre de voyage pour 
ètrangers(Reisbewijs voor 
vreemdelingen) n 

Duitsland~ 

Frankrijk~ 

·"Fr eindenpass" 

"Titre d 1 identitè et de 
voyage" (groen) 

Nederland: "Paspoort voor vreemdelin
gen 11 

Zwitserland: "Passeport pour ètrangers 
(Pass für Ausl änder) '·'. 

De houder van èèn der vorenbedoelde pas
poorten met stempel .is vrijgesteld van 
de verplichting tot het bezit van een 
inreisvisum of een terugkeervisum,voor
zover hij in verband met de uitoefening 
van zijn beroep als Rijnschipper èèn 
der Rijnoeverstaten binnenreist • De 
staat,die het stempel heeft afgegeven» 
is verplicht de houder vanhet paspoort, 
waarop dat stempel is gesteld, zolang 
deze op de Rijnvaart werkzaam is, zon
der formaliteiten terug te nemen,zelfs 
indien de geldigheidsduur van het pas
poort is verstreken. Houders van een 
vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort 
met drietalig stempel, die het beroep 
van Rijnschipper niet meer uitoefenen. 
en die op illegale wijze in een ander 
land verblijf houden, dienen nog gedu
rende een jaar na het verstrijken van 
de geldigheidsduur van dat paspoort te 
worden teruggenomen door de staat die 
het-heeft afgegeven.Deze terugnameplid:lt 
vervalt, zodra de betrokkene toestem
ming tot verblijf in een ander land 
heeft gekregen. 
Met het oog op deze bepalingen mag aan 
houders van buitenlandse vluchtelingen
of vreemdelingenpaspoorten 2 voorzien 
van een drietalig stempel voor R\jnschip
pers,nimmer een visum worden verstrekt 
zonder vooraf verkregen machtiging van 
het hoofd van de Visadienst noch een 
verblijfsvergunning zonder mijn toestem-
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ming. 
De vorenbedoelde resolutie van de Cen
trale Rijnvaartcommissie laat onverlet 
de bepalingen van reeds bestaande over
eenkomsten met betrekking tot de terug
name of de verwijdering van vluchtelin
gen(zie hiervoor o.m. bijlage 4 van de 
Vluchtelingencirculaire). 
Het stellen van drietalige stempels in 
Nederlandse vluchtelingen- of vreemde
lingenpaspoorten geschiedt door het Bt>; 

reau Internationale Vaart te RotterdJl" 

De Minister van Justitie a.i., 
Namens de Minister, 
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