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Teneinde de mogelijkheid te scheppen het bij de R~jksvreemdelingen
dienst (Visadienst) aanwezige documentatie-materiaal in ruimere 
mate te benutten, zomede in verband met de uitvoering van het "Be
wakingsvoorschrift 1946 11 en andere vreemdelingenvoorschriften~ 1n 
het bijzonder van de Vreemdelingencirculaire no. 5, wordt door 1rüj 
het volgende bepaald: 
I. De Rijksvreemdelingendienst zal met ingang van 2 Januari 1951 

als volgt telefonisch bereikbaar zijn: 

1 . Onder de telefoonnummers 183980- 183940 : 

!Maandag tot en met VriJdag 9 - 13 uu.r 
volledige 14 17. )Ü uur 
bezetting 1 ,--, + . d Q 13 ~~aJer ag ~ - uur 

2, Om in gevallen die niet tot de normale h 1;i_reau·-uren kunnen 
wo.rden ui tgeste1d, te doen nagaan of bij de Rijksvreemdelin
gendienst van een bepaalde vreemd.eling antecedenten be
kend zi,jn of tot het verkrijgen van andere inlichtingen, zo
mede voor het verkrijgen van machtiging tot verlening van 
een visum voor terugkeer of de verlenging van een visum,zal 
ten minste één ambtenaar, die zijn dienst verricht op aan
wijzingen en onder verantwoordelijkheid van een hoofdambte
naar, aan het bureau aanwezig zijn op de volgende uren. 

Maandag t/rn Vrijdag : 7 - 9 u,ur 
13 - 14 uur 

17. 30- 23 uur 
Zaterdag 7 - 9 uur 

13 - 23 uur 
Zondag 8 23 uur 

.3. Tussen 23 m1r en 7 uur kunnen geen inlichtingen uit de car
totheken worden verstrekt. Per week wisselend is één de,,.. 
hoofdambtenaren verbonden aan het bureau Rtjksvreemdelingen
dienst tussen 23 en 7 uur thuis telefonisch bereikbaar. 
Deze telefoonnummers zullen telkens tijdig worden gepubli
ceerd in het Algemeen Politieblad onder de rubriek "tele
foon - mu.taties". 

, __ 
II. Door de hoofden der doorlaatposten dient van deze mogelijkheid 

te worden gebruik gemaakt om in ieder geval waarin enigszins twij~ 
fel bestaat of aan een vreemdeling de doorlating al dan niet 
behoort te worden geweigerd zich rechtstreeks en onverw~ild met 
de Rtjksvreemdelingendienst in verbinding te stellen. 

Procureurs-Generaal, fgd. 
Directeuren van Politie; 
De Minister van Financiën; 
De Commandant der Koninkl~jke 
Marechaussee; 
Hoofden van Plaat2el~ke Politie . 



In dit verband wordt. -het personeel tl.er doorlaatposten n_og ge
wezen op de, in d.e binnenkor r opniPuw uit te geven Vr f,emdelingen
circulaire no . 5, gewij½igde bepalingen,alsmede op h et gesteld e in 
artikel 4 sub 1 van het Bewakingsvo orschrift waarin als é _én der 
vereisten voor d.e doorlating wor dt genoem d dat de v :ceemdeling aan 
de ambtenaar, met d.e politiaire grensbewaking belast, aannemelijk 
moet maken dat hij vold .oende middelen van bestaan heeft of deze 
door geoorloofde werkzaamheden kan verkrijgen. 

III. Reeds bij de aanvang der gesprekken moet worden opgegeven de 
benaming van het dienstonderdeel, de naam, kwaliteit en telefo on~
nummer van de aanvrager , zomede op welk van de hierna onder A., 
B", of C. aangegeven onderwerpen het verzoek betrekk i.ng heeft . 

Ingeval telefonisch machtiging wordt verkregen tot verlenging 
van een visum, verlening van een visum voor terugkeer of verle
ning van een visum aan de grens dienen uiteraard de daarop betrek
king hebbend e formulieren zo spoedig mogelijk te worden ingezonden 
aan de Visadienst, zoals voorgeschreven in de Vreemdelingenci.rcu. 
laire no. 5, paragraaf 3. 6 en 7ao 

Voordat het telefonis ch contact tot stand wordt gebracht, die
nen, om de telefoongesprekken zo kort mogelijk te houden~ t e,nminste 
de volgende gegevens te zijn opgenomen, teneinde deze zonodig aan
stonds aan de am:::itenaren van de Rijksvreemdelingendienst te kunnen 
vers t:r-ekken i 

A: Voor antecedentenonderzoek/nadere inlichtingen: 

1 . Naam en voornamen van de vreemdeling; (voor gehuwde vrouwen 
ook de meisjesnaam) 

2 . Geboorteplaats en -datum; 
3. Nationaliteit; geldigheidsduur van het pa.spoort; 
4 . Beroep. 

B: Voor doorlating van een vreemdeling ( c.q_o visumverlen i ng) aan 
de grens: 

·1, Naam en voornamen van de vreemdeling; (voor gehuwde vrouwen 
ook de mf:lisjesnaam) 

2 o Geboorteplaat is en - datum; 
3" Nationaliteit; geldigheidsduur van het paspoort; 
4~ Beroep; 
5" Bedrag aan geld dat de vreemdeling in zijn bezit heeft c.q_. 

vermelding van and _ere bestaansmiddelen in Nederland; 
6 " Reden van het verzoek om doorlating naar Nederland; 
7 " Vaste woonplaats i .n het buitenland; 
8 • Zo mogeli .j k naam en adres van de in Nederland woonachU -

relatie; 
Bovendien voor doorlating van visumplichtige vreemdelingen; 
die niet in het bezit zijn van een geldig visum: 

9. Eventueel in het paspoort voorknmende nog geldige visa voor 
andere landen alsmede eerder verleende visa voor Nederland; 

10. Waarom dringende noodzaak voor d.e reis bestaat; 
11. Of de vrèerndeling in de onmogelijkheid heeft verkeerd tijdig 

een visum aan te vragen bij een Nederlands Consu.Jaat. 

C; Voor het verkrijgen van een machtig .ing tot verleni .rig van een vi
sum voor terugkeer c.q_.visumverlenging: de gegevens vermeld op 
de bijlage 1 resp. 1 van de Vreemdelingencirculaire nr. 5. 
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Namens deze,_ 
D0 Se0retaris-Generaal. 

J . C. Tenkink . 


