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Onderwerp: 11 Certificates of Registrátion11 • 

Aan een hier te lande van een Noors schip afgemonsterde Poolse 
zeeman, die in het bezit van een in Engeland aan hem afgegeven "Cer
tificate of Registrati.on" was, werd onlangs de terugkeer in Engeland 
door de Britse autoriteiten geweigerd. Naar aanleiding daarvan zij 
meegedeeld, dat - blijkens inlichtingen van de betrokken Britse 11 Im
migration Officer" - de houder van een in Engeland afgegeven "Certi
ficate of Registration11 aan een zodanig document geen recht op toe
lating tot dat land kan ontlenen, doch dat in Engeland gevestigde 
vreemdelingen, die zonder of van onbekende nationaliteit zijn en die 
uit het buitenland naar Engeland willen terugkeren,voor toelating in 
Engeland moeten hebben een geldig, te hunnen name afgegeven 11British 
Travel Document" (Engels yreemdelingenpaspoort), waarin àf een gel
dig terugkeervisum is gesteld àf een nog geldige verklaring voorkomt, 
waaruit blDkt, dat de houder in Engeland zal worden toegelaten.Indit 
verband ZD er de aandacht op gevestigd, dat de door vertegenwoordi
gers van in Engeland of Ierland gevestigde, uitgeweken Regeringen van 
Oost-'"Europese Staten (Polen, .Estland en Letland) afgegeven paspoorten 
door de Engelse Regering niet als geldig reisdocument worden erkend 
en derhalve aan de houder generlei recht op toelatingtot Engeland 
verschaffen. 

In het bDzonder met het oog op de doorlating van vreemde zeelie
den, die, komende uit Engeland, hier te lande wensen aan te monste
ren c oq. na,~afmonstering hier te lande zich naar Engeland wensen te 
begeven, dient met het vorenstaande rekening te worden gehouden. ·Zijn 
zij niet in het bezit van een geldig Brits vreemdelingenpaspoort met 
een geldig terugkeervisum of een geldige verklaring als vorenbedoeld, 
dan zal hun - tenzij zij in het bezit ZDn van bescheiden op grond waar
van hun toelating tot een ander land gewaarborgd is - de doorlating 
moeten worden geweigerd. Indien zij per schip Nederland zijn binnenge
komen dan zullen zij derhalve, in dat geval, met datzelfde schip uit 
Nederland moeten vertrekken; tenzij bDzondere omstandigheden zulks on
gewenst doen zijn, bestaat er uiteraard geen bezwaar tegen,dat zij,ge
durende het verblijf van het schip in ons land, gaan passagieren. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

De Secretaris-Generaal, 
J.C.Tenkink • 

. AAN: HoH. Procureurs-Generaal, fgd. 
Dir~cteuren van Politie; 

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