
MINISTERIE VAN JUSTITIE 
Afdeling Politie 

Bureau Rijksvreemdelingendienst 
al. no. 281 

Betreffende: 

Vrijstellingen (artikel 2, lid 2, onder a 
en artikel 4, lid 2, onder a en b 
Bewakingsvoorschrift 1946; artikel 30 
Vreemdelingenreglement,) 

's-Gravenhage, 16 Augustus 1949. 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE no. 10 (nieuw) Geheim 

Met verwijzing naar artikel 2, lid 2, onder a en artikel 4, lid 2,. onder a 
en b van het Bewakingsvoorschrift 1946 en artikel 30 van het Vreemde
Iingenreglement heb ik de eer te berichten, dat in overleg met mijn ambt
genoot van Buitenlandse Zaken het volgende is bepaald: 

L Het model van de vrijstelling, als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder a, 
en in artikel 4, lid 2, onder a, van het Bewakingsvoorschrift 1946 wordt 
als volgt vastgesteld: 

Aan: 
H.H. Procureurs-Generaal, 

fgd. Directeuren van Politie; 
H.H. Hoofden van plaatselijke politie; 
de Heer Commandant der Koninklijke Marechaussee. 
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Buitenzijde 

MINISTERIE VAN JUSTITIE 

VRIJSTELLING 
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Binnenzijde 

Art. 2, lid 2a en art. 4, lid 2a Bewakingsvoorschrift 1946 ,------

MINISTERIE VAN JUSTIDE 
Plaats voor 

foto 

VRIJSTELLING 

afgegeven aan . 
(naam) 

(voornamen) 

geb. te ............ . ............................... .. de. . .......................... . 
Geldig tot 

's-Gravenhage, ................................. . 
De Minister van Justitie, I Uo' Namens deze, 

~ Hoofd van de Rijksvreemdelingendiellst, 

Handtekening 
van de houder 

De uitvoering geschiedt in groene kleur. De geldigheidsduur is beperkt, 
zoals op de vrijstelling staat aangegeven. Deze vrijstellingen worden, 
namens mij, slechts afgegeven door het Hoofd van de Rijksvreemdelingen
dienst of de Commissaris van Rijkspolitie, die deze vervangt. 
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ll. De modellen, als bedoeld in artikel 4. lid 2. onderb, van het 
Bewakingsvoorschrift 1946, zijn de volgende: 

a. Een kaart met oranje vignet. 
Deze kaarten dragen serie-letter A en worden nitgereikt aan de leden 

van het Corps Diplomatique en hun. bij hen inwonende, echtgenoten en 
kinderen voor· zover deze laatsten de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben 
bereikt, alsmede aan de President en de Rechters van het Internationaal 
Gerechtshof en het hoger personeel daarvan. 

Buitenzijde 

DIT LEGITIMATIEBEWIJS 

is eigendom van de Staat der Nederlanden. 
Het verliest zijn geldigheid en moet aan het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken worden 
teruggegeven door de houder: 

1. zodra deze (voor echtgenote en minder
jarige kinderen: de echtgenoot of de I 
vader) ophoudt de op de keerzijde ver
melde functie (beroep) in Nederland uit 
te oefenen; 

2. zodra deze de 21-jarige leeftijd heeft be
reikt, indien hem vóórdien dit bewijs 
werd nitgereikt. 

KONlNKlUJK DER NEDERLANDEN 

LEGITIMATIEBEWIJS· 
. TEVENS VRIJSTELLING 

VOOR 
DIPLOMATIEKE AMBTENAREN 

if> 44515 - '48 MINISTERIE V ANBUlTENLANDSEZAKEN 

FOTO 

Binnenzijde 

LEGITIMATIEBEWIJS 
(art. 30 Vreemdelingenreglemant) 

afgegeven aan: 
geboren te: 

nationaliteit: 

No. 

functie: ................................... . 

A 

's-GRAVENHAGE, de ........................................ .. 

Handtekening van de honder: DB MINISTER VAN BUITBNLANDSBZAKEN. 
voor deze, 

De Secretaris-Generaal, 
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': o. : Een, 'kaart met 'groene' vignet; 

Deze kaarten dragen serie-letter B en' worden uitgereikt aan beroeps- en 
honoraire consulaire ambtenaren, die niet de' Nederlandse nationaliteit 
beZitten' (consuls~genèfaal, consuls, vice-consuls en' consulaire, àgenten), 
alsmede handelsvertegenwo'ordigers, die niet tot het Corps Diplomatique 
behoren en hun, bij hen inwonende, echtgenoten en kinderen, voor zover 
de laatsten de leeftijd van 21 jaar nog niet hebberr bereikt. 

Buitenzijde 

DIT LEGITIMATIEBEWIJS 

is eigendom van de' Staat der Nederlanden .. ' 
Het verliest zijn geldigheid en moet aan het' 
Ministerie van Buitenlandse Zaken worden 
teruggegeven, door de houder : 

: 1. zodra deze (voor echtgenote en minder
jarige kinderen: de echtgenoot of de 
yader) ophoudt de op de jl:eerzijde ver
melde functie (beroep) in Ned'erland uit 
te oefenen; 

'2., ·ixidra deze de 21-jarige leeftijd heeft be
reikt, indien hem vóórdien dit bewijs 
werd uitgereikt. 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

LEGITIMATIEBEWIJS 
TEVENS VRIJSTELLING 

VOOR 
CONSULAIRE AMBTENAREN 

I 

<!> 44515 - '48 MINISTERIE V ANBUITENLANDSEZAKEN" 
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Binnenzijde 

LEGITIMATIEBEWIJS 
" (art. 30 Vreemdelingenreglement) 

FOTO No. B 
afgegeven aan::, .. """,,,,,, "'",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,".,,,, 

gel>oren te: 

natiónaliteit:,.""" ,,"""''',,''',''''''', ""''''''''''''''''''''''''''",,,,,, 
, functie: 

's-G R A VEN H A G E, ' 

Handtekening van de houder: DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
voor deze, 

De Secretaris-Generaal, :.,."..""-

c. Een kaart met blauwe vignet. 

Deze kaarten dragen serie-letter C en worden uitgereikt aan het officiële 
en niet-officiële personeel, hetwelk niet de Nederlandse nationaliteit bezit 
en dat in dienst is van de sub a en sub b genoemde personen, benevens 
aan het lagere personeel van het Internationaal Gerechtshof. 

Buitenzijde 

DIT LEGITIMATIEBEWIJS 

is eigendom van de Staat der Nederlanden. 
Het verliest zijn gel,digheid en moet aan het 
,Ministerie van Buitenlandse Zaken worden 
teruggegeven door de houder: 

1. zodra deze (voor echtgenote en minder
jarige kinderen: de echtgenoot of de '\ 
vader) ophoudt de op de keerzijde ver
melde functie (beroep) in Nederland uit 
te oefenen; 

. 2. zodra deze de 21-jarige leeftijd heeft be
reikt, indien hem vóórdien dit bewijs 
werd uitgereikt. 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

LEGITIMATIEBEWIJS 
TEVENS VRIJSTELLING 

VOOR 
PERSONEEL 

[,DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE 

AMBTENAREN 

(VREEMDELINGEN) 

I 
i!\ 44515 - '48 MINISTERIE V AN BUITENLANDSE ZAKENI 
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FOTO 

Binnenzijde 

LE G ITIMATIEBE WIJ S 
(art. 30 Vreemdelingenreglement ) 

afgegeven aan: 
geboren te: 

nationaliteit: 
functie: 

No. c 

's-GRAVENHAGE, de 

Handtekening van de houder: DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
voor deze, 

De Secretaris·Generaal, 

lIl. Diplomatieke en consulaire ambtenaren, handelsvertegenwoordigers, 
alsmede hun personeel, die in Nederland geaccrediteerd of tewerkgesteld 
zijn, kunnen slechts dan aanspraak maken op de diplomatieke voorrechten 
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en immuniteiten, welke hun zijn toegekend, indien zij naast hun paspoort 
in het bezit zijn van een der - hiervoren onder 11, a, b en c genoemde -
door . het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitgegeven, genummerde, 
legitimatiebewijzen; indien zij zich derhalve bij grensoverschrijding beroepen 
op de diplomatieke immuniteiten, dienen desgevraagd beide documenten 
door hen te worden getoond. 

Het legitimatiebewijs is geldig, zolang de houder de op de kaart vermelde 
functie in Nederland vervult. 

Van de afgifte van het legitimatiebewijs wordt in het paspoort Van de 
houder aantekening gemaakt. . 

IV. Vreemdelingen, die houder zijn van een der drie hiervorenbedoelde 
legitimatiebewijzen, behoeven zich niet in het vreemdelingenregister te laten 
inschrijven. Indien zij zich evenwel melden bij het hoofd van plaatselijke 
politie tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning, zal hun deze moeten 
worden verleend voor een termijn van ten hoogste één jaar. 

De aandacht wordt gevestigd op de omstandigheid, dat de visumplichtige 
houders van vorenbedoelde vrijstellingen en legitimatiebewijzen daardoor 
niet zijn ontheven van de visumplicht. Hun paspoorten zullen dus bij 
binnenkomst in Nederland voorzien moeten zijn van een Nederlands visum. 

V. In verband met de uitvoering van het Vreemdelingenreglement, in 
het bijzonder van artikel 30 daarvan, zullen aan de betrokken hoofden van 
plaatselijke politie mijnerzijds regelmatig opgaven worden gezonden' van 
de vrijstellingen en legitimatiebewijzen uitgereikt aan vreemdelingen, binnen 
hun gemeenten woonachtig. 

VI. Vreemdelingencirculaire No. 10 (geheim) dd. 28 December 1939, 
Afdeling Rijkspolitie-Rijksvreemdelingendienst, R. no. 875/,39 wordt hierbij 
ingetrokken. 

De klapperwoorden van deze circulaire zijn: 
Vrijstellingen - ex art. 2, lid 2a en art. 4 lid 2a en b, 

Legitimatiebewijzen 

Diplomatieke 
Consulaire 
Bewakingsvoorschrift 1946 

Vreemdelingenreglement 
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Bewakingsvoorschrift 1946. 
- voor diplomatieke, consulaire en andere 

vreemdelingen (art. 4, lid 2b Bewakings
voorschrift 1946; art. 30 Vreemdelingen
reglement). 

- Legitimatiebewijzen voor - ambtenaren. 
- Legitimatiebewijzen voor - ambtenaren. 
- Vrijstellingen en legitimatiebewijzen ex art. 

2, lid 2a en art. 4, lid 2a en b van het -. 
- Uitvoering van art. 30 van het -. 

De Minister van Justitie, 
Namens deze, 

De Secretaris-Generaal, 
J. C. TENKINK. 




