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MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDEELING POLITIE 
Bureau Rijksvreemdelingendienst 

's-Gravenhage, 20 Februari 1946. 
Koninginnegracht 21. 
Telefoon 117471. 

al No. 91 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE C (G E H EI M) 

Betreffende: Verzoèken van vr ee mde diplom atieke of consul aire ambtena ren om 
inlic htingen omtr ent vreemdelin gen. 

AAN: 

Bij circulaire dd. 23 December 1937, 2e Afdeeling- A, No. 6995, Geheim , 
- welk e hierbij wordt ingetrokken - werden door mijn toenmaligen 
ambtsvoorganger, in overleg met den Minister van Buitenlandsche Zaken, 
met intrekking van de circulaires dd . 13 Maart 1936, 2e Afdeeling A, 
No. 1476, Geheim , en dd. 24 September 1936, 2e Afdeeling A, No. 5106, 
Geheim , richtlijnen vastgesteld , ten aanzien van de behandeling van 
verzoeken van vreemde diplomatieke of consulaire ambtenaren om 
inlichtingen omtrent hier te lande wonende vreemdelingen. 
Aangezien mij gebleken is, dat vorenbedoelde circulaire niet aan alle 
hoofden van plaatselijke politie bekend is en het mijn wensch is, dat in 
voorkom ende gevallen een uniforme gedragslijn gevolgd wordt, breng ik 
vorenbedoelde richtlijnen hieronder opni euw te Uwer kennis met verzoek , 
Uwe daarvoor in aanmerking komende ambtenaren geheim ter zake te 
instrueeren . 

1. Wanneer door of namens vreemde diplomatieke of consulaire ambte
naren of andere buitenlandsche instanties aan de politie wordt verzocht · 
om collectieve opgave van namen van in een gemeente wonend e 
vreemdelingen v an een bepaalde nationaliteit of wanneer het gaat om 
and ere inlichtingen op groote schaal over vreemdelingen, zal naar den 
diplomatieken weg dienen te worden verwezen, opdat de Regeering 
kan beslissen of die gegevens al dan niet kunn en worden verstrekt. /.,,,,., .!,:_ 

2. In andere gevallen zullen de gevraagde inlichtingen rechtstreeks /:..Ji,P '"-v-. 
kunnen worden gegeven, met dien verstande dat, w anneer er bij het 
hoofd van plaatselijke politie aanvankelijk verdenking mocht bestaan , 
dat zij zullen worden gebruikt voor doeleinden aan welker bevorderin g, 

H .H. Hoofden van Plaatselijke Politie; 
ter kennisneming aangeboden aan H.H . 
Procureurs-Generaal, fgd Directeuren 
van Politie. 
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in het belang der openbare orde of met het oog op de Nederlandsche 
rechtsopvattingen geen medewerking kan worden verleend - er valt 
hier o.a. te denken aan politieke controle op hier te lande wonende 
vreemdelingen - het oordeel van het hoofd van het bureau Rijks
vreemdelingendienst, van de afd. Politie van mijn Departement, zal 
dienen te worden gevraagd. 

3. Het Hoofd van den Rijksvreemdelingen.dienst dient in daarvoor ge
eigende gevallen mijn beslissing in te roepen. 

De klapperwoorden der circulaire zijn: 
inlichtingen - over vreemdelingen; 
verzoek - van dipiomatieke ambtenaren; 
verzoek - van consulaire ambtenaren; 
diplomatieke ambtenaren - verzoek van; 
consulaire ambtenaren - verzoek van. 

De Minister van Justitie, 
KOLFSCHOTEN. 


