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Vreemdelingencirculaire No. 13 

(Bijlage 30) 

Onderwerp: Europese Gemeenschappen 
.. (Voorrechten en innnunitei ten). 

Op 1 januari 1958 ziJn voor Nederland in 
werking getreden het Protocol betreffende de 
voorreèhten en immuniteiten van de Europese 
Economische Gemeenschap van 17 april 1957(Trb. 
1957~ 95) en het Protocol betreffende de voor

-~'-·· ~_;rechten en immuniteiten van de Europese Gemeen
~chap voor Atoomenergie (Euratom) van 17 april 

g d957 (Trb. 1957, 97). 
15 r In verband hiermede wordt het volgende be-
~ .. : ~end gemaakt. . ... 
~ m1 . 

0 "(3 ~L Door de Voorzitters van de instellingen van . > ~ 
::S ···- !' de Europese Economische Gemeenschap en van de 
~ .~ j Europese Gemeenschap voor Atoomenergie kunnen 
tll ? € aan de 1 eden en het personeel van deze in:-

è ~ ~; ~ stellingen laissez-passer worden verstrekt •. 
,, :i . ....: -=t:J .S '~ U Deze laissez-passer worden als geldige grens-12 N "}] Ë E .·: ~ overschrijdingsdocumenten erkertd.Aan de hou-
I z ~ c.) (~US ~ der van een zodanig document kan op vertoon 

1
9 ~ > -[~ -~ =.~i, ~ daarvan derhalve toegang· tot de bewakings-
~ BB~~ 1 gebieden worden verleend. 
1ïi i In het Publikatieblad van de Europese Gemeen-

I z ~ schappen van 6 oktober 1958 zijn opgenomen 
, ~ f een tweetal verordeningen, respectievelijk ge-

r~,...".".,._.~_.""..,.-cj grond op artikel 6 van het Protocol, behoren-



de bij het Verdrag tot oprichting van de Eu
ropese Economische Gemeenschap en artikel 6 
van het Protocol, behorende bij het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie, betreffende de vaststel
ling van de vorra der laissez-passer,te ver
strekken aan 1 eden van het Europees Parlement. 
De laissez-passer is gesteld in de Franse, i 
Duitse? Italiaanse en Nederlandse taal. ' 

2. De onder 1 bedoelde personen zijn tezamen met 
hun echtgenoten en de te hunnen laste zijnde 
verwanten vrijgesteld van immigratiebeperkin
gen en vreemdelingenregistratie. 
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·" ' Dè Minister van Jus ti tie, 
Namens de Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
Mr J.C. Tenkink 




