
Vreemdelingencirculaire No. 10. 
(geheim). 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 10 (geheim), 
betreffende: Vrijstellingen (art. 2, lid 2, a 'en b, Bewakings

voorschrift; art. 30, Vreemdelingenreglement}. 

CIRCULAIRE vam dlm Ministe·r van Justitie van 28 December 
1939, Aldeel~ng Rijkspolitie-Rijksv'reemdeling ondienst, R. 

no. 875/,39 aan Heeren P·rocureurs-Generaal,' Igd. Direc
teuren v·an Politie en den Heer Inspecteur der 

Koninklijke Marechaussee. 

Met verwijzing naar art. 2, Ud 2, punt a en b van het Bewa
kingsvoorschrift (Beschikking Minister van JustitLe van 21 Augus
tus 1939, 5e aJ)(1eeling, no. 1125) en art. 30 van het Vreemde
lingenreglement heb ik de eer UEdelgrootachtbal'ejUHoogedel
gestrenge 1Je barichtJen, dat in overleg met mijn ambtgenoot van 
Bui1Jenlandsche Zaken bet volgende is bepaald. , 

Het model van de vrijstelling, als bedoeld hl art. 2, lid 2, onder 
a, van het Bewakingsvoorschrift womt ,als volgt vastgesteld: 
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Buitenzijde. 

DEP ARTEMENT VAN JUSTITIE. 

VRIJSTELLING. 

Binnenzijde. 

Art. 2, ltd 2a, Bewakingsvoorschrift 1939. 
DEPARTEMENT 
VAN JUSTITIE. 

afg;egev'en aan 

geb. te 

Geldig tot ... 

's-Gravenhage, 

VRIJSTELLING 

(naam) 

(voornamen) 

den 

De Minister van Justitie, 

Namell!s dezen, de 

Plaats VOOf' 

foto. 

Handt.eelmning 
v. d. houder. 

De uitvoering g;esch:iJedt in groene kleur. De g;eldigheidsduur is 
beperkt, zooals op de vrijstelling staat aang;eg;even. 
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De modeUen, als bedoeld in art. 2, lid 2; punt b van hèt Bewa
kingsv.oorschriIt, zijn de' navolgende: 
'1. Voor, diplomatleke persol1J8n: . 

Plaats voor 

foto. 

Afg;egeven aan 

geboren te 

&ndteek.ening 
v. d.houder: 

Buitenzij1éte. 

DEPARTEMENT VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

IDENTITEITSKAART. 

(Art. 30 Vreemdelingenl'egl-e
ment; art. 2, lid 2b, Bewa

kingsvoorschrift 1939). 

BinnenziJde. 

DEPARTEMENT VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

IDENTITEITSKAART. 

(naam) 

(voornamen) 
den 

's-Gravenhag;e, den 
De Secretaris~Generaal, 

Il. Voor ,;COJ;tslllai:(1e.en andere. personen:, 
Een identiteitskaart vl1n,ove.reenkomstig model, met dien ver

stande, dat de uitvoering g;escmedt in blauw-geel. 
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De geldigheidsduur is onbeperkt. 
De in .omloop zijnde oranj1e identiteitskaarten, uitgegeven door 

het Departement van Buite'lliandsche Zaken; waarop van die, be
treffende artiIreI'en van het Vreerndelingenreglement en Bewa
kingsvoorschrift geen meLding wordt gemaakt, blijven van kracht. 
pe houders genieten dezelfde faciliteiten als de houder van nieuw
uitgereikte kaarten. 

In verband met de uitV'oering van het Vreemdelingenreglement, 
in het bijzonder van art. 30 daarvan, zullen aan de betrokken 
h.oofden van . plaatselijkle politie mijnerzijds regelmatig opgav<ln 
worden gezonden van die vrijstel~ingen en identiteitskaarten, uit
gerf\ikt aanvreemdielingen, binnen hunne gemeenten woonachtig. 

De' aandacht wordt geV'estigd op de . omstandigheid, dat de 
visumplich:tige houders van vorenbed.oeLde vrijstellingen en identi
teitskaarten daardoor niet zijn ontheven van den visumplicht. 
,Hunne paspoorten zullen dus bij binnenkomst in Nederland voor
:zien moeten zijn van een Nederlandsch visum. Indien zij zich 
.evenwelmek1en bij het hoofd van plaatselijme politie tot het 
verkrijgen Va"n, een verblijfsV'ergunning en het biijkt, dat ziji hier 
te lande woonachtig zijn, zal hun die~e moeten worden verleilllJd 
voor een· termijn van ten hoogste één jaar. 

V.oor zooverre noodig, zal med!e van intrekking k'enms worden 
gegeven aa,n alle belanghebbende .organen. 

De klapperw.oorden van dieze circulaire zijn: 
Vrijst,ellingen - ex art. 2, lid 2a en b, Bewakings-

'lde.ntiteitskaart,en 

Diplomatieke 

VlOorschrift. 
- VlOOI diplomatieke, consulaire en an

dere vreemdelingen (art. 2, lid 2b, 
BewakingsVlOorschrift; art. 30 V reemde:
lingenreglement). 

- Identïteitskaarten voor - vreemdelingen. 
COlnsuZair.e "" - arilbtenàren. 
Bewamngs1Joorsohrift . - vrijstellingen en identiteitskaarten ex 

art. 2, lid 2a, en 2b van het -
VreemdelingenregL.ement - uitvoering van art. 30 van het -

Met de aan dieze circulaire gevoegdie strook ware te handelen 
als aangegewD. in de V reemdelingilucirculaire no. 2. 
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