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Bijlage 11 van Vreemdelingencirculaire No. 13. 

Beschikking, houdende voorschriften aangaande de instelling en 
het gebruik van doorgangsbewijzen voor Rijnschippers (Laissez-
Passer). . _ 

In de Centrale Rijnvaartcommissie te Straatsburg is enige tijd 
geleden tussen de vertegenwoordigers van Frankrijk, Zwitserland, 
Nederland, België en Luxemburg, alsmede de geallieerde bezet -
tingsautoriteiten van West-Duitsland overeenstemming bereikt om
trent de instelling en het gebruik van een doorgangsbewijs voor 
Rijnschippers, genoemd "Laissez-passer pour batelier". Van zulke 
doorgangsbewijzen wordt reeds geruime tijd door Rijnschippers ge
bruik gemaakt. 

In verband daarmede wordt door mij het volgende bepaald. en be-
kend gemaakt. 

1 • Het "laissez-passer" is ingericht in de vorm van een pas-
poort, bevat 28 bladzijden en heeft een geldigheidsduur van twee 
jaren .. Er bestaan twee uitvoeringen n.l. een met een lichtgroene 
omslag bestemd voor de onderdanen van Frankrijk, Zwitserland, Ne-. 
derland, België en Luxemburg en een met een gele omslag, bestemd 
voor de onderdanen van West-Duitsland. 

2. Het 11 laissez-passer11 zal voor de onderdanen van de betrokken 
landen gelden als enig document, vereist om de Rijn te bevaren.Het 
heeft, voor dit doel, derhalve het karakter van geldig reispa-·
pier; zodat eventueel noodzakelijke visa daarin kunnen worden aan
gebracht. Het is dus niet nodig, dat de houder van een "laissez
passern tevens in het bezit van een geldig nationaal paspoort i.'3. 

3. Het "laissez-passer" kan worden uitgereikt aan onderdanen va1 

een der hiervoren genoemde landen, die 
a. schipper ·zijn van een Rijnschip, of 
b: deel uitmaken van de bemanning van een Rijnschip, of 
~ behoren tot het gezin der sub a of b bedoelde personen, voor

zover zij duurzaam verblijf aan boord van daD Rijnschip hebben. 
De sub a, b en c bedoelde personen dienen in een der hierbo-
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Vereisten voor 
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die niet in aan
merking komen 
voor een "lais
sez-passer" 

ven genoemde landen gedomicilieerd te·zijn.Aan Rijnschippers van 
Duitse nationaliteit, die hun domicilie hebben buiten :Duitsland 
doch op het gropdgebied van een der aangesloten landen, zal ver
strekking van een·geèl "Iaissez-passer11 slechts geschieden, in-
dien zij 1

' 

a. geboren zijn binnen de grenzen van de huidige Westduitse Fede~ 
rale Republïek Qf van de westelijke zones van Berlijn, of 

b. vóór 20 Septem'ber 1949; gedurende enige tijÇL, in de einder a ge
noemde gebieden domicilie hebben gehad. 

4• Het "laissez-passer" wordt door of vanwege de toègetreden 
landen uitgereikt aan de eigen· onderdanen. In Nederland is de 
uitreiking van het "laissez-passer" aan Nederlanders opgedragen 
aan het Bureau Int~rnati.onale Vaart, Westerstraat 56 te Rotter
dam, telef. No. 23055· 

Aan Rijnschippers' van Duitse nationaliteit,gedomicilieerdbui
ten Duitsland maar op het grondgebied van een der overige toe
getreden landen, zal de uitreiking geschieden door het bureau 
van de "Allied Permit Officer" in het betrokken land; in Neder
land is dit bureau gevestigd te 's-Gravenhage, Nieuwe Parklaan 
17, telef. No. 5523~0. 

5. Aan Rijnschippers, die~ niet in het bezit zijn van een geldig 
reispapier, doch houders zijn van een "laissez-passer11 , wordt -
mits hetzelve, voorz.over het betreft visumplichtige vreemdelin
gen,is voorzien van de vereiste visa - slechts toegang verleend 
tot en verblijf toegestaan op het grondgebied van de hierboven 
genoemde staten, indien zij zich bevinden aan boord van een Rijn
schip . of binnen de gemeente waàr dat schip ankerplaàts heeft; 
voorts is hun toegestaan zich per trein te begeven van dà.t schip 
naar hun werkelijke woonplaats,vice-versa, via de spoorwegroutes 
Bazel~ Straatsburg - Luxemburg - Luik - Maastricht - Amsterdam, 
en Luxemburg - Brussel - Antwerpen - Rotterdam - Amsterdam. 

In Nederland is het aan de houders van een "laissez-passer" 
toegestaan zich ook anders dan via genoemde spoorwegroutes van 
hun schip naar hun werkelijke woonplaats,vice-versa, te begeven, 
mits zulks zonder oponthoud langs de kortste weg geschied. 

Om mogelijk. misverstand te voorkomen zij opgemerkt, dat de 
·Duitse Rijnschippers-zowel wanneer zij een geel 11 laissez-·passe·c" 
of een geldig paspoort hebben- voor doorlating. aan de Ned~· 
landse grens een geldig Nederlands visum moeten hebb.en. \ 

6. Personen, genoemd onder 3, sub a, b en c, die op grond van 
het vorenstaande niet in aanmerking komen voor de verstrekking 
van een "laissez-passer" doordat zij, hoewel in een der genoemde 
landen gedomicilieerd, geen onderdaan vaneen dier landen zijn, 
kunnen voor het tegenwoordige de Rijnvaart alleen uitoefenen in
dien zij houder zijn van een geldig nationaal paspoort, voorzien 
van de eventueel noodzakelijke visa. 

De Minister van Jus~itie, 
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