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Bijlage 4 van de Vreem4elingenciroulaire no. 13, 

Betreffende: Laissez-passer van de Verenigde Naties. 

Op 19 April 1948 is voor Nederland in werking getreden het Ver
drag nopensd:è 'V'OO:DI'echten en immuniteiten van de Verenigde Na,ties 
(Staatsblad 1948, no. I. 224). 

Op 2 December 1948 is voor Nederland in werking getreden het 
Verdrag nopens dè voorrechten en immuni te Hen van de gespecialiseer
de organisaties (Staatsblad 1949, No. J 67). 

In verband hiermede wordt het volgende bekend gemaakt. 
1. De Verenigde Naties zomede enige andere internationale organisa
ties, te weten: de Internationale arbeidsorganisatie, de Voedsel-en 
Landbouworganisatie der Verenigde Naties, de Internationale Burger
lijke Luchtvaartmaatschappij, het Internationale Monetaire Fonds, de 
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling en de Wereldgezond
heidsorganisatie - kunnen aan hun functionnarissen een la·issez-pas
ser afgeven. 

Deze laissez-passer worden als geldige reisdocumenten erkend, 
waarop aan de houders de vereiste di,plomatie.ke of dienstvisa;gratis 
zullen worden verleend, bij overlegging van een bewijsstu.k,dat zij ten 
dienste van de Verenigde Naties c~q. een der hiervoren genoemde ge
specialiseerde organisaties reizen. 

In de laissez-passer is de nationaliteit van de houders niet 
vermeld, zodat deze geen beroep kunnen doen op overeenkomsten inza
ke vrijstelling van pasvisa voor de onderdanen van bepaalde landen. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij vrijwel steeds in het 
bezit van twee reisdocumenten- een paspoort en een laissez-passer
zull en zijn • 
2. De hiervoren bedoelde vreemdelingen hebben verscheidene voorrech
ten en immuniteiten; een der betreffende bepalingen luidt, dat zij, 
tezamen met hun echtgenoten en van hen afhankelijke verwanten, zijn 
vrijgesteld van immigratie-beperkingen en vreemdelingenregistratie. 
3. Bijlage 4 (nieuw) van de Vreemdelingencirculaire 13, d.d. 5 Ooto
ber 1948, komt te vervallen. 
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