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Intitulé

: Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, 1°, van het Toelatingsbesluit

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 1993 no. GT 29
Wijzigingen: AB 2002 no. 34; AB 2004 no. 4
====================================================================
Enig artikel
Als ander document, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het
Toelatingsbesluit (AB 1993 no. GT 41), wordt toegelaten:
a. (vervallen)
b. een geldig "laissez-passer" van de Verenigde Naties of van één der
gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties;
c. (vervallen)
d. voor toeristen uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika:
1°. (vervallen)
2°. wanneer het Amerikaanse Staatsburgers betreft die in de Verenigde Staten geboren zijn, een geboorte-akte of een beëdigde
verklaring van geboorte (een z.g. affidavit of birth);
3°. wanneer het Amerikaanse Staatsburgers betreft die buiten de Verenigde Staten geboren zijn, een bewijs van naturalisatie tot
Amerikaans Staatsburger;
4°. wanneer het in de Verenigde Staten woonachtige personen betreft, die geen Amerikaans Staatsburger zijn, een bewijs van
terugkeer, een geldig "non quota" immigratievisum of een "Alien
Registration Card";
e. (vervallen)
f. voor toeristen uit Canada:
1°. wanneer het Canadezen door geboorte betreft: een (miniatuur)
geboorteakte of doopbewijs of een (miniatuur) "Certificate of
Proof of Canadian Citizenship";
2°. wanneer het Canadezen door naturalisatie betreft: een "Certificate of Naturalization" of een (miniatuur) "Certificate of
Proof of Canadian Citizenship";
3°. wanneer het in Canada wonende vreemdelingen betreft: het nationale paspoort en het bewijs, dat betrokkene de status van
"landed immigrant" bezit, welk bewijs geleverd kan worden door
het bezit van een "Canadian Immigration Identification Certificate" (C.I.I.C.), alsmede een landingsstempel in het nationale
paspoort; of een "Certificate of Identity";
g. (vervallen)
h. (vervallen)
i. (vervallen)
j. (vervallen)
k. voor bemanningsleden van vliegtuigen:
hun brevet, mits dit is voorzien van:
1°. een verklaring, dat de houder op vertoon van het brevet te allen tijde mag terugkeren in het land van afgifte;
2°. een foto van de houder;
3°. geboortedatum en -plaats van de houder;
of een geldig Crew Member Certificate overeenkomstig het model,
vastgesteld in Annex 9 Facilitation van het Verdrag inzake de In-
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ternationale Burgerlijke Luchtvaart;
l. voor zeelieden, die onderdaan zijn van het Koninkrijk der Nederlanden, België, Duitsland, Italië, Luxemburg, Portugal of Spanje:
een geldig zeemansboekje.
m. (vervallen)
n. (vervallen)
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