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Bijlage 4 (nieuw) ...... · .. . 
van VREEMDELINGENCIRCULAIRE''"No. 13 

C]RCULAIRE vain de Minister van Justitie van 5 OctobeiJ" 1948, 
Af,delvng Politie, Rfjksvr.eemdelinger.tdie•1Mt, al. No. 162(6,. aan 
H.H. Procurr®rs-GelnerO{J,l, fgd. Direct.euren van Politie eri Hoof
& .. :;m van plaatselijke Politie; de Heer Commandant der Konink
lfjk1e Ma;r,echa.u.ssee; Mitnisterie van Financiën (I1nvoerreehtrm 

. :J.'n Accijnzen), .'/ 

betreff·ende: Laissez-passer van de V·ere~ig.d.e Naties. 

De lVIinis'ber van Buitenlandse Zaken heeft oooe:rstaand schrij
v;eu betreff.err11d!e het laissez-passer van 'sJ.ê Ve11e~nigde Naties en. 
de daar.op te VIermen visra, tot die N'erSJI8rlanrdse diplomatieloe en 
consulair.e Vlert,egreiillwOoDdig<Jrs in het {buitenland g.ericht. 

Dir.ect:i<e Politieke ZaJrenjV. N. 
No. 90842. 

,. 
Jê .. Grawnlllag1e, 17 Augustus 1948~ 

Krachtens artibel VII van }iet V .e:rrlrag nope·ns de voornechten 
en immu;n!iteiten van de Ve~nigid!e Natires van 13 Februari 1946, 
hretwelk op 19 April 1948 _#oor N•ederlanrd in vrerking is getre,de!ll 

(Staatsblad 1948, No. I 224), g.eVlBn id!em aan 1mar functionaris'" 
s•en laiss1ez-pas-ser af, qi!e ,als gelrd:ig;e reisldoculllJeji1iJen zullen wor
den erbenrd en aanvaaftt door de 01nerll!sdJen. harer L,edJen en waar
op aan de houders .·de v.eDeiste visa zullen worden V19rleend b~i 

OVI8:degging va;n •ei'ID. bewijrs-stuk, •dat zij ten men:tstre van de Ver
en:Î(g!CLe Nat:ües reizen. Voor zodanige laissrez-passer komen in 
aanmerking allre l€1C1en van de s,taf van het Secl'etariaat der 
Vel'lenig.d!e Nat:iJès - ~t uitzonléLering van hen, die plaats,elijk en 
tegen uurloon Zijn aang.esteld - bteneVIens de functionarissen 
van. het Intèrnrationa1e Mooetaire Foruds, de Internationale Bank 
ViOor He:rs!bel •en Ontwikkieling, en rd!e Voedsel- e:n Landbouworga
nisat~e der Verenigld!e Naties. 

Het VlBndient hierbij opmerking, dat in de lais,sez-passer de 
nat~onal:iteit van •de houder niet VlBrmeJd WODdt, zodat deze geoo 
bero.ep kunwen doen op . ovemetnkoms1ben i.'llzaJre vrijstelling van 
pasvi,sa voor de onléLel'danen VaJil bepaalde landen. 
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Gelijke facilit,eiten rc.et betrekking tot de Vlerkrijging va.n 
pasvisa moet,en ingevo1ge ev.engt2moeiTde verdragsbepaling ook 
wo11ék.n VJerl,eemd aan diaskundigerr1 •en anderen, die, ofschoon 
geen hou,cLer zijnd.e van een laiss.ez-pa3ser, een bewijsstuk over
J.eg~en, waaruit blijkt dat zij ten dile'nslbe van de Verenigde Naties 
I'·eizen. 

T•&ngtevo:jgle van de ratificatie door NeCL3rland van het Verdrag, 
mo.et.en de bepél.ling'len van artiklel VII Yoonrwemd Yan Nte®i·
landsehe zij1CLe wo,Ddien t·oegepast. 

Op gr-ond h:üervan heb ik de eer u, hiermede oo1e•efd te YeT
zoeken, aa:n_yrag>en yoor -een pasvisum yan houde'rs Yan mae-r'J 
g-eno.emrl-e la-iss-ez-passer, alsmetde Yan de in d3 derde alinea van 
dit schrij,r,m hcdoe1clJe pers.o_n,en, zo spo·3<dig mogolijk aan mijn 
.beslissing v;o.o.r t.e1 leggen. 

De Seeretaris--Gene·raal, onCLer-S.ecr,etariss,en-Gieneraal en Direc
t.eU:ll81ll vtaiU. lé!Je V'e~1enig!de N:at:ües, alsmede de leden van de RaaJC1 
van H~stunr, het Coll-ege Yan HewindYoe11éLers. en -éLe Directeur 
va:n hert Int1e:rnati-orrlale :iVfo:n,eta:h<e Fonds •en voorts de leden yan 
-éLe Raa,d v;an B-estuur, het Co.llege van Bewindvoerders en de. 
Pr-esident ya;o_ de Int,ernationalB Bank yan Herstel en Ontwikkie
ling e)ll v;oort,s de Dir.ect1eur-Gener:aal en vo::>rawstaanide functio
haris:s'oo van de VD,etds,el- en Landbouwo-rganisatie d·;,r Ye1'enigde 
N:atie:s. komen in aanmerking Yüor diplomatielue Yisa, terwijl aan 
reLe oye:rige fuiwtiorr1aris.sen, dienstvisa k=nerrl worden verleend. 
I:ri aJl,e g.evalkni wa.re, hij wijz•e ya;n -intternatio.na1e beleefdheid, 
·het Yisu:rn gratis af te geYen. 

De aandacht wo-rdt •er op gevesti:grl, dat YOI<enbedoelde yreem
delinge:n vrijwel siletetds in het bezit Yan twee :veisdo-cnment.en 
- •een paspoo.rt en ,e,a-n lais-s,ez-pass1er - zullen zijn. 

Bijlage 4 van Vreemlé!Je]in;"o<mdrculaire No. 13, dd. 23 MaR,rt 
1948 komt hterdoor te· vervallen. 




