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BiJlage 11 van Vreemdelingencirculaire no. î 3. 

ie Wijziging. 

In bijlage î ·1 van Vreemdelingencirculaire no. 1.3 (Beschikking 
d.d. 30 Juli '19.?0, Afdeling Politie·= RijksvreAmdelingendienst· Al 
nr. 162) houdende voorschriften aangaande de instelling en het 
gebr~ik ·van doorgangsbewDzen voor RDnschippe:rs ( Laissez-Passer) 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

î) In punt 4, ie alinea, dienen voor het adres en het telefoon
nummer van het Bureau Internationale Vaart te Rotterdam ins te=· 
de van "Westerstraat 56" en "2.3055" respectievelijk te worden 
gelezen: "V eerkade 9 11 en 11K. 1800 =.nr. 28656" 

2) De 2e alinea van punt 4 wèrdt gelezen als volgt: 
"Aan Rijnsehippers van Duitse nationaliteit, die gedomic:i.li -
ee:rd zijn in Nederland, zal de uitreiking gesoh:i.eden door het 
Consulaat van de Bondsrepubliek Duitsland te Rotterdam,Goudse 
Singel 96 aldaar, telefoon K.î800- nr. 110130 11 

3) In punt 5, 1 e alinea, vervallen de woorden: 
'' -· mits hetzelve, voorzover het betreft visumplichtige vreem
delingen, is voorzien van de vereiste visa ·· " 

4) De 3e alinea van punt 5 komt te vervallen 

5) Aan punt 5 wordt een nieuwe alinea toegevoegd~ luidende als 
volgt: 
"Door de Rijnoeverstaten is multilateraal overeengekomen om de 
visumplicht voor Belgische, Zwitserse, Franse, Duitse en Ne~ 
derlandse Rijnschippers met ingang van 1 April î95.3 te laten 
vervallen. Vanaf genoemde datum zullen derhalve Rijnschippem 
van Duitse nationalitèi t, die in het bezit zijn van een 11lais-· 
sez-passer" geen Nederlands visum voor doorlating aan de Ne-· 
d.erlandse grens meer nodig hebben, indien zij zich bevinden 
aan boord van een Rijnschip of zich van hun schip naar hun wer
kelijke woonplaats, vice-versa, begeven". 

6) Toegevoegd wordt een nieuw punt 7, luidende als volgt: 
7. -· Nationale paspoorten met bDzonder drietalig stempel voor 
Rijnschippers. 

Door de Centrale RDnvaartcommissie is besloten de door
gangsbewijzen voor RDnschippers (laissez-passer) af te seha±' ~· 
fen. Met ingang van 1 April 1953 zullen aan Rijnschippers, die 
onderdaan zijn van de Rijnoeverstaten, wederom nati.onal e pas
poorten kunnen worden verstrekt, welke zijn voorzien van een 
drietalig stempel (cachet trilingue), waaruit blijkt, dat zij 
Rijnschippers zijn. 

Tot 30 Juni 1955 kan echter tevens nog gebruik word.en ge
maakt van doorgangsbewijzen (laissez-passer). 

Rijnschippers, die houder zijn van een geldig Du.i+.s pas
poort met vorenbedoeld drietalig stempel, behoeven met ingang 
van 1 April 195.3 geen visum voor binnenkomst in Nederland. 

AAN: H.H. Procureurs-Generaal, fgd. 
Directeuren van Politie; 

H.H. Hoofden van plaatselDke Politie; 
de Heer Commandant der Koninklijke Marechaussee; 
Ministerie van Financiën (Afd.Invoerrechten). 



Aan Rijnschippers, die houder zijn van een buitenlands pas
poort met een drietalig stempel wordt op dezelfde voet toegaxg 
verleend tot de bewakingsgebieden en verblijf toegestaan op het 
Nederlandse grondgebied als aan onderdanen der Rijnoeverstaten, 
die in het bezit zijn van een gewoon paspoort van hun land c.q. 
- voorzover het Duitsers betreft - een gewoon Duits paspoort 
met een visum, gel<l.ig voor 30 dagen. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

De Secretaris-Generaal, 
J.C.Tenkink. 




