
MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Zoofdafdeling Vreemdelingenzaken 
en Grensbewaking 

nr. 3631/~-2296-A-264 TVG 

Opbergen achter Deel G-l, Vc 

(vervolg o? aanschrijving van 5.12.1972) 

's-Gravenhage, 16 januari 1973. 

onderwerp: toetreding Groot-Brittannië 
tot de Europese Gemeenschappen 
(status bewoners van ~ibraltar). 

Aan de heren Procureurs-Generaal, 
fgd; Directeuren van Politie; 
de heren hoofden van plaatselijke politie; 
de heer Commandant der KoninlclUke Marechaussee! 
het Ministerie van Financiën 
(~irectie Douane en verbruiksbelastingen), 

In aansluiting op het vermelde in punt I, orider 2, van mijn aanschrij- 

ving van 5 december j.l.,onder no. dezes, dee2 ik u merie dat - bliJkens 
van Britse zijde verstrekte nadere informatje - de bepalingen betreffende 
het geliberaliseerde verkeer binnen de E.E.G. mede van toepassing zijn op 

bewoners van Gibraltar, mits aarL de volgende voorwaarden wordt voldaan. 

1. De betrokkene moet houder zijn van een normaal Brit@ paspoort o.? 

van een paspoort van Gibraltar; in dit laatste geval staat op de 

voorzijde van de blauwe Kaft vermeld- Colony uf Glbra1ta.1, 

2. Het Britse paspoort c.q. het pas?oort van Gibraltar dient aan bo 

bove~sijde van blz. 5 de volgec6e ;rerrnelUlngr te be-r;"en: liHo13e: 

is defined as a C n i r e ~  Kingdorr natin~zl foz ~ n r n r n u n t " - ~  purpcsas". 

Houders van. paspoorten va;: Gibraltar dl s (eveneens op blz. 5 )  
de aanduicing bei.atten '' ; - : ~ l < ' e r  ha; t h e  rig?.l- cl" abode i-i Gik~altzr" 

of wier paspoort in het guj?eel niet van een ózn teken ing  ie voûrzLsr, 

maken geen aanspraak op vrij -~erkser  hinasc de E,E,C, 

Vcor het overige is het s s ~ a a i < 3 e  Ir, rij? bo~en i - -n r ? f f i dc  >ircul-~irc 

van 5 december j.1. van overeonkozstige toepassing up bewoners van Gitral- 

tar die houder zijn van B~jtse paspoorten of van paspoorton van Cibraltar, 

De Staatssecretaris van Justitie, 
namens de Staatssecretaràis, 

Bet Hoofd van de Hoofdzfdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 

Fraai j 

plv. 


