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VREEMDELINGENCIRCULAIRE K. 

Betr.: Huwelijken met vrouwen van vijandelijke of andere vreemde 
nationaliteit. 

Met verwijzing naar de inhoud van de U namens mïj toegezonden ci r
culaire van April 1946, no.Ci.I van de Commissie voor Huwelijken met 
vrouwen van vijandelijke of andere vreemde nationaliteit ,heb ik de eer 
U het volgende mede te delen: 

1 . ])e bovenvermelde circulaire komt overeenkomstig het voorstel van 
de genoemde Commissie te vervallen. 

2. Met ingang van 1 Mei 1949 houdt het Bureau van bovenbedoeldeCom-
missie op te bestaan. J)e afdoening van aangelegenheden hetreffende de 
uitvoering van het Koninklijk Besluit van 17 November 1945 ,Stbl .F.278, 
zal voortaan, voorzoveel b~treft het beoordelen van toelating of 
voortgezet verblijf van vrouwen, op wie genoemd K.B. van toepassingis, 
behoren tot de werkzaamheden van de Rijksvreemdelingendienst. ]e door 
U reeds aan het Bureau van vorenbedoelde Commissie toegezonden ver
zoeken om voortgezet verblijf in Nederland, waaromtrent nog geen be -
slissing te Uwer kennis is gebracht, behoren alsnog door U te worden 
behandeld overeenkomstig het hieronder bepaalde. 

3. Vrouwen, op wie het bepaalde in art. 2 van vorenvermeld K.B. toe-
passelijk is (vijandelijke onderdanen in de zin van art. 1, sub 3 van 
dat K.:B.) komen in het algemeen in aanmerking voor het verlenen van 
een vergunning tot voortgezet verblijf in Nederland. Voorzoveel zulks 
nog niet na machtiging daartoe van het Hoöfd van de Rijksvreemdelin
gendienst is geschied, kan een verblijfsvergunning door U worden ver ~ 
leend, indien: __ 
a) blijkt 9 dat door of ten behoeve van de vrouw,een verzoek is gedaan 
(eventueel ook na 15 Juni 1946) op de voet van bovenbedoelde circu
laire van de Commissie voor Huwelijken; 
b) de vrouw v66r 15 September 1946 naar Nederland is gekomen en daar 
sindsdien verblijft; 
c) U uit een overgelegde huwelijksakte blijkt, dat zij een geldig huwe
lijk met een Nederlander heeft gesloten; 
d) het gedrag van de vrouw naar Uw mening niet in strijd is, noch is 
geweest met _de openbare orde of de goede zeden en zij zich in politiek 
opzicht niet ernstig heeft misdragen; 
e) man en vrouw samenwonen in een niet ontbonden huwelijk; 
f) de man niet is gedetineerd. 

4e Aan vrouwen, öp wie het bepaalde in art. 3 van meerbedoeld K.B . 
van toepassing is (niet-vijandelijke vreemdelingen)kan door U een ver
gunning tot voortgezet verblijf in Nederland worden verleend,indien U 
uit een overgelegde huwelijksakte blijkt ,dat zij een geldig huwelijk met 
een Nederlander hebben gesloten. 

5. Eveneens kan door U een verbl~fsvergunning worden verstrekt aan 
vrouwen, bedöeld in de aanhef van de punten 3 en 4, van deze circu
laire, die zich daartoe bij U melden met een visum,afgegeven door een 
voor het verlenen van visa aangewezen autoriteit in het buitenland, 
of met een paspoort, afgegeven overeenkomstig het bepaalcle :in de ter-
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zake betrèkkelijke circulaire van mijn Ambtgenoot van Buitenlandse 
Zaken, gericht aan de diplomatieke en consulaire vertegenwoordi
gers. 

Een afschrift van deze circulaire gaat te Uwer informatie 
bi ernevens. 

6. Het verlenen der bovenbedoelde verblijfsvergunningen dient 
uiteraard te geschieden met inachtneming van het bepaalde in de 
Vreemdelingencirculaire no. 4. 

In afwijking in zoverre van het bepaalde in par. 20 dier cir
culaire k an zonder nadere machtiging van het Hoofd van de Rijks
vreemdelingendienst de formule der verblijfsvergunning hetzij in 
een nog in het bezit van betrokkene zijnd identi tei tspapier,waar
van de geldigheidsduur is verstreken, .· dan wel in een haar uit te 
reiken verblijfsvergunningformulier worden gesteld,waarbij ware te 
vermelden: "Algemene machtiging ingevolge vreemdelingencirculai
re K". 

Ingeval een verblijfsvergunningformulier moet worden ui tge
reikt, wordt nauwkeurige invulling daarvan,het aanbrengen van een 
goed gelijkende foto, het plaatsen van een duidelijke vingerafdruk 
en het stellen van de handtekening van betrokkene ·in herinnerir 
gebracht. 

7. Het verblijf van hier te lande vertoevende ongehuwde vrouwer 
vijandelijke onderdanen in de zin van art. 1, sub 3, van het Kon:ifü_ 
lijk Besluit van 17 November 1945, Stbl. F. 278, die reeds in het 
bezit zijn van een vergunning tot voortgezet verblijf:in Nederland, 
kan, indien deze vrouwen in het huwelijk treden met een Neder
lander, geregeld blijven volgens de voorschriften, neergelegd in 
de Vreemdelingencirculaire no. 4·. 

8. In de weekstaat als bedoeld in par. 43 der Vreemdelingencir-
culaire no. 4, dient van de ingevolge deze circulaire verleende 
verblijfsvergunningen mededeling te worden gedaan aan het Hoofd 
van de Rijksvreemdelingendienst, waarbij behoort te worden ver
meld: 
"Verblijfsvergunning verleend ingevolge de Vrèemdelingencirculai 
re KIi. 

9. Indien U twijfelt of deze circulaire van toepassing is op een 
bepaald geval of indien U toepassing van bovenstaande voorscbr.i.f'
ten bepaaldelijk niet verantwoord acht, alsmede in gevallen,waa~ 
in door U op grond van de aangegeven richtlijnen (b.v.doordat aan 
een of meer der voorwaarden vermeld in punt 3 niet is vol daar' 
niet gunstig kan worden beslist, behoort een omstandig ambtsbE> -
richt aan de Procureur-Generaal, fgd. Uirecteur van Politie te 
worden toegezonden. 

De Minister van Justitie, 
Mr. Th.R . J . Wyers . 



- 3 -

Het visum kan dan drie weken na het verzenden 
van de kaart worden verleend~ tenzij de Visadienst 
van bezwaar daartegen aan het h9ofd van de post, die 
de kaart heeft verzonden, heeft doen blijken. 

f) van het verl enen van een ~isum op grond van het bo
venstaande, ware terstond mededel ing te doen aan 
het hoofd van de plaatselijke politie van de toe~ 
komstige.geme8nte van vestiging met gebruikmaking 
van een kaart, vvaarvan een model hiernqvens gaat. 

B. kan door U een vreemdelingenpaspoort worden verstrekt, 
mits 

a) zij niet over een geldig rei spap ier beschikt omdat 
zij zonder nationaliteit is of wegens haar huweltjk 
met een Nederla nder geen rei spap ier kan verkrijgen 
van de autoriteiten van het land, wa,siirvan zij bur
geres is, en 

b) haar méf uitdrukkelijke machtiging van de Visa 
dienst of volgens de bijzondere regelen, onder A. 
vermeld, een visum voor Nederland zal worden ver
leend. 

Formulieren van vreemdeling enpasp oorten word en U 
op aanvrage door het Ministe rie Yan Buitenlands e 
Zaken verstr ekt .+) 

Indien een vrouw~ aan vde volgens het boven
staande een vreemde1-ingenpaspoort mag worden ver
strekt1 bij uitzondering met dit paspoort het land 
ni-2t zou kunnen vcrläten, kan U haar voor vestiging 
in Nederland een Nederlan6s buitenlands paspoort -
doen verstr ekken , vermeldend e onder nationaliteit: 
11 e-chtgenote van de Nederland er .....• " ( wifc of 
the Netherlands subject ....• ) cm 11allecm geldig 
voor dereis naar Nederland"~ In dit paspoort ware 
op de binrrenkärirvan de omsl ag te vermelden~ dit 
paspoort moet binnen 2 maal 24 uur na aankomst in 
Nederland worden ingeleverd bij het hoofd van de 
plaatselijke politie van de gemeente van vestiging. 

C. kan een Nederla nds buitenlands paspoort word en verstrekt, 
vermeldend e onder nationalit eit~ 11wordt in de Ncderlandse 
e~dministratievc practijk beh ande ld als Nederlandse" en al 
leen geldig voor ~ "Nederland, België, Frankrijk 1 J)uitslnnd 
en Zwitserl and 11 ? mits 

a) zij een geldig huwelijk heeft gesloten met een Ne
derl:ind cr en dit huwelijk niet is vernietigd of 
ontbonden, 

b) ha ar e chtgenoot behoort tot de bemanning van een 
- Rijnschip 

+) In J)uitsland zal de afgifte van vreemdelingonp asp oorten, 
wegens de aldaar heersende bijzondere omstandi gtedeni door de 
consulaire ambt ena ren :plaats vinden. 



III. 
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Rijnschip en derhe ,lvG in het bezit is van een door 
het bur ea u Internation a l e Vaart afg egeven "doo r
gangsbéwijs voor schippers" of voor dat bewijs in 
aa nmerking komt, en zij op dat Rijnschip me t ha ar 
man samen woont, · 

c) zij zich in de oorlog ni e t ernsti g politiek h eef t 
misdra,aen en • O· ,· . 

d) ZlJ zonder nation a li.t oi t is of wegens· haqr hu welijk 
met een Nederland or geen paspoort kan verkrijgen 
van do au tori t e i t en van het l and, waarv an:·· zij bur
geres j_s. 

e) Indien zij zich l a t er in Nederland wenst t e vesti 
gen moet zij binnen 2 maal 24 uur na aRnkomst in 
do geme ente van voor genomen vest i ging een V8rblijfs
vergunning aanvr ag en bij het Hoofd van plaats e lijke 
politie dier g~mee nt o . 

Alg emene Bepa lingen . 

A. Bij ingevol ge dit rondschrijv en verl ee nd e visa warA 
te verm e lden, da t do betrokk ene zich binnen 2 ma2, 
24 uur na a s.nkomst in Ned8rland moet mel de n bij he t 
hoofd v an de politi e in 'dé gemeente ve1 1 verblijf c.q . 
vestiging. 

B. Van de verl enin g van visa? ingevolge dit rondschrij 
ven, - in d e g13vall en bedoeld onder II A. is zulks 
reeds t.a~p. vo or g0ochreven - ware t erstond kennis 
te geven a3n het hdo fd van de Vi sa di enst. 
Van de v e rstr j kking van paipoortcn ing evolge dit rond
schrijv en ware t erst ond.k ennis t o gev en aan h et Mi
nisteriÇ? van Bui t erilands c Zaken (in duplo). 

· Deze k ennisgevingen dienen de volgonde gege,vcns 
t e b evattè n : 

a) de personalia van dG man en van de vrouw; 

b) pl aa ts en d2-tum vari het huwelijk; 

c) nation a lit e it van de vrouw tussen 9 Me i 1940 - D 
de dag der huwelijksvoltrekking; 

d) of de vrouw wordt ver gez eld van kind er en ben ede n 
dort i~ n ja ar , die ni e t do Nederlands e nationali
t eit b ezitten, zo j a: de naam, voornamen, pl a~t s 
en datum v2n geboorte en nationaliteit de z er kin
der en. 

d) d.o Neder l ands e gemeen t e waar het gezin zi ch zal 
vest i g(m r esp . VQrblijv en" Indi en h et oe n schip
persvrouw betr oft: neam en eig enaar van he t 
schip, wa arop zij za l varori. 

f) indi en h ot de afgi ft e van een paspoort b e tr e ft 
bo ve ndi en~ soort paspoo rt älsmede h ot nummertn 
de datum van afgifte. 

- c. -



C, Een kind bened en de l ee ftijd van de rt ie n ja2r 1 

dat niet d ;:; Nedcrl e.nds e n2.tiong,li t 2i t b;.::zi t 1 mag door 
U zonder verdere machtiging worden bijg Gschr 2ven in 
het paspoort van de vrouw, nadat U zich uit de aan U 
voorgelegd e document en heeft overtuigt, dat dit kind 
uit die vrouw geboren is. 

De k omst naar Nederl ~nd van een kind ~l s in de 
vorige alin e a bedoeld, van 13 jaar of ouder, meg door 
U ni Gt word en bevord erd zond er voorafga'lnd c machtiging 
van hat hoofd van de Visadienst. Bij de a~nvr age da ~r
toe geliev e U de personalia, zowel van het kind al s 
van de oud c rs 9 zo nau wkeu r ig mogelijk te vcrm0là.cn 1 

waarbij t evens war e t e omschrijven uit welke documen
t en a3n U de afkomst van het kind is geblek en. 

Nadat aan U de machtiging is v erleend, kan ook 
een kind beneden de l e eftijd van 15 ja ar door U in 
het paspoort van d e moeder worden bij gesc hrev en. 

Bij de uitvoering van h ctbovcnsta nnde war e Gr r e
kening mede te houd en, dat de komst naar Nederland van 
h r1 1 ,.:i 1 · ,.:, / , 1 , _,... , • • , - ' , • • ~e -oc~~c ~lnucrcn \V an wei~ e ie~r~iJa ooKJ, a1e in 
feit e niet (meer) tot h0t gezin behoren, do ord~t zij 
een zc lf st nndig bestaan l eiden of elders bijv. bij fa
mili e of in een inri chting worden opgevoed, hiet be 
hoort te worden bevorderd. 

IV . Indi an U twijf e lt of dit rondschrijven van toepassing is 
op een bepaald geval of U de toepassing van bovenstaand2 
voorschrift en bepaaldelijk niet v erantwoord acht, gelieve U 
het verzoek voor te leggen aan: 

a) het hoofd van de Visa~ienst, voorzoveel het be
treft de verl enin g va n ee n visum; 

b) het Ministerie van Buitenlandse Z2t · n, voorzovecü 
het.de verstrekking van e en paspoort betr eft. 

Verder ge li eve U alle verzo eken om vis a , van in dit 
rondschrijven bedoel de person en, waarop door U aan de hand 
van dit voorschrift nie t gunstig ke.n worden beslist, aan het 
hoofd van de Visadi ens t voor te legg en ~ 

Hiermed e komen alle voorgaand e voorschriften t e verval
l on met betr ekkin g totpaspooiton on visa v oo~ vrouwen, waarop 
het Koninklijk Besluit van 17 November 1945 (staatsblad F 
278 ) tocpass ulijk is. 

Ik moge U vorzoekon het bovenstaande t e r kennis te br en
gen van de ond er U ressort e:r ond e ambtcnarE-n, b ev oogd tot het 

afgaven van paspoort en en/of visa. Een voldoend aan t a l oxem_ 

pl a r on van dit rondsc hrijv en gaat t e di en e ind e hi ern ev ens. 

De ov er i ge ond er U r e s s orterend e ambte nare n gelieve U 

aan de hand van h et b ov enst aan de van ins tructi e t e voorzien. 

DE MINISTER VAN BUJ~ENLANTISE ZAKEN a .i . , 
Voor de Minister, 

De Secreyri~-G en c r a al: 

~-~~L~--~L 



Conc cp t- mod~l kaart 

K.B . F. 278 

Aan het Hoofd van de 
Vi se:.die n s t 

d 2" turn .•. Cl • , .,. 0 0 0 •• e O • • 

Ik heb de Jer UHoogEdclGes-treng;:; te bericht en d3,t het in 

mijn voorncmGn ligt êcn visum t e v2ri3trekken a'.:',n: 

Meisj e snaam vrouw: 
voo rne.mcn: 
gcboortcpl~ats en datum: 

N 2.c:.m man; 

Aan de ten ae,nzien ve.n visumverlening in d'-' circulaire 

d.d. 7 April 1949 gestGlde voorws,c,rdcn is volda2~n 1 terwijl e r 

uit ean mijn Grzijds in gGste ld onde rz oek geen omst andigh ede n 

zijn gebleken 9 welke zich i.c. tegen het verl enen van een v i

sum verz e tt2n. 

Aan h et Hoofd vsn 

Plaats e li jke Politi e t e 

De ••••••••• (ondert ekening) 

de..turri . ., . Cl • ••• • •••• 

Ik heb de ee r U mede te dcl en 9 dst ik heden een visum 

h eb vers tr ekt aqn: 

Meisj es naam vrouw: 
vo o :ene.men ~ 
geboo r t ep l aats en da tum: 

Na,-.m man~ 

Circul a ir e Minist er van Buitenlandse Zak en d.d. 7 Apr il 
1949 . 

:Oc ..•. . .. . , . . (o nd e rt ek enin g ). 
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