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Vr,e;emdeIingencirculaire No.' 12 
(gehdtn) .. 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 12 ~g'eheim) 
betreffende: Vreemde militair!en, hier te 

lanlde aange'houden. 
OlROULAlRJi) VD.1n den Ministe'r van Justitie van 30 JOJn'l.WJi,'Ü 
1940, 'l1ldeel~ng Rijkspolitie, Rfjksvreemdelingendienst, R. 1U0. 

9'33/'39, aaln Heeren Procureur8~aern;eraal, Igd. Directeuren 
vain Politie en deY/) H;eer Inspecteur der KoniJnklfjke Marf!)-

dhaussee (dielnst der Gr,~nsbewaking). 

§ 1. Ik heb de eer UeCLelgrootachtba,l1ejUhooge.delg1estren.ge 
mede te !dJee1en, dat mij idool' mijn Ambtgenoot van De:fiensie een 
instructie ter me.nnis ~erd gebracht, betrefDenCLe de te volgen 
gleidragslijn voor de militail\e autoxiteiten, bij: aa,nhouding en ont
wapen'ing van Vl100midJe militairen. 

Ten !8inde lOOn u,niformle regielin,g te bievordIeren, wordt onder 
intl1ekking van ihet vl81'mJe~CLe betref:liende aanhoudUlg van deser
fuurs in mijn missives van 14 September 1939, no. 2020, 5e Af
i(Leeliirg, :en va,n 30 September 1939, no. 2013, Afdooling Rijks
polit1e, Rijksvreem(belingenJdienst, het V'olgende door mij: bepaald: 

§ 2. Onder vreemde militaiI1en women in dew circulaire 
Vierstaan: 

a.personeu, d1e ,gleheel of gedeelt,elijk gekle'eld zijn in de 
uniform van een vl1eemde mogendheid, onverschillig of zij al 
dan niet bewapend zijn; 

b. vree'rllid;eli.ng1en, idie wIeliswaar in het gehool @een vreemde 
uniformkleeding Iclrngeu, doch voorz1en zijn van eeuig militair 
wapen, !dan wel van :eenig militair uitrusting~sstuk; 

o. alle ov.eiige vreemdelingen, die beweren te behooren tot 
de 'krijgsmacht van €Ian Vl1eemde mogendheid, onverschillig of 
van ,de juistheid hunner desbetl'ef:flende bewering op eenigerlei 
wij~e blijkt. 

Onder HooM van plaatslelijke politie wordt verstaan in ge
meenten, waar geen HooDdcommissaris of Commissaris van 
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Polit1e is, de Burgemeester, in ander,e gemeenten de Hoofdcom
missaris of Commissaris van Polit1e. 

§ 3. I,IlIifuln,een ambt-enaar Yan Rijks-of Gemeentepolitie of 
e,en amb1Jenaat belast met de grensbewaking een vreemde;n. mili
tair heeft aangeholl'dJen, ldient hijdez.en alle~rst te bev:elen éven
tueel in zijn bezit zij:nJd!e wapenen of uitrustingsstukken neer te 
leggen. Daarna moet hij hem nauwkeurig fouiUeeren. 

§ 4. Met de op of bij hem: bevoDiden wapenen, uïtrustings
st:nkken, papleJJen en andere afgenomen voorwerpen, moet hij 
hem onverwijld ter beschïkking stellen van den dichtstbijzijnden 
militairen wachtcommandant. Vau idJez,en dient hij zoowel voor 
den oV'ergegeV'en perS'oou als voor de voorwerpen een gedateerd 
ontvangbewijs te voroe.qen. 

Indien in de gemeen1Je geen militaire wacht is of wel dat deze 
zich .zoo veraf bevindt, oot oV]erbJJenging daarheen in. verband 
met leventueel!e omstanidig1wèLen niet raadzaam is, dan zal tijde
lijke inbewarings'telling k11llllien geschieden, hetzij: op een politie
bureau, hetzij ·in lOOD. marechausseekaze;r;ne. De hoogste in :rang, 
aanwezig in het politie~eau of de mal'echausseekazerne, geeft, 
zoo noodig, voor het OV€XllJemen van den persoon en goederen een 

. ontvangbewijs aan den ambtenaar, die de aanhouding deed en is 
verantwoowelijk dat ldie a.aDg1ehoudene oriil~erwijtd wo:I1dt overge
geven aan ldJen dichtstbijzijnldJen militairen comman~t. 

§ 5. De ambtenaar, die de aanhouding ldJeed, geeft binnen 
.24 uur betl'ef:liende zijn aanhouding schrif1Jelijk bericht aan het 
HooM van plaatselijkie polit1e van die gemeente, waarin de aan
houding geschiedde, QD!der verniekiing van namen, voornamen, 
geboorteplaats en -datum en nationaliteit van den aangehoudene, 
datum en plaats vait aanhoud'ing en de instant1e, aan welke hij 
den aangehoudene iheeft overgegeven. 

§ 6. Ingevolge bove~O'ehaalde 'instruct1e geeft de militaire 
wachtcommandant van de aanhouding kennis aan de bevoegde 
militaire autoriteit. De militai:ve autoriteiten ooroeelen wat er 
met den aangehoudene moet gebeu,ren. 

Indien de aangehoudene vl'oomdeling is en niet voor militaire 
inteTneering in aanmerking: komt, zal de militaire autoriteit 
kunmm bevelen, dat hij ter beschikking van de politi'e wordt 
gesteld. 
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VERBETERBLAD W. V. G., 

op te }.eggen tusschen blz. 2-3 van Vreemdeliingencircu
laifie No. 12 (g;ébeim) in de uitgaven A 'en B. 

WIJZIGING vam VreemdeUmgencirculaire No. 12 geheim, bij 
(j){)jfI!SChrijvi'ng D. v. J., Afd. P.olitie, Rijksweerndelingerndienst, iJ"d. 
15-4·'40, No. R. 933/2/,39. 

§ 4 moet luid:ein: 

"Met de op of bij hem bevonden wapenen, uitrust~ngsstukken, 
papieren en anidere afgenomen voorwerpen, moet hij hem onveT
wijhl ter beschikking stlellen van den dichtstbijzijnden militairen 
wachtcommandant .of oommaIlJdant van een maréchaus.soo-brioaarle. 

Van dezen dient hij zoowel voor den oV'ergegev,en persoon als 
voor de voorWierpen een !5181dateel'd ontvangbewijs te vorderen. 

IDimeon in de gemeente geen militaire wacht of maréchaussée
brigade is of Wiel dat zich deZJe zoo ",eraf bevindt, dat over
brenging daarheen in ",erband met e",entueele omstandigheden 
niet raadzaam is; dan zal tijdelijke inbewaringstelling kunnen 

!51eschiedten oP. een polit1ebu])eau. 
De hoogste in rang, aanwezig in het politiebureau, geeft 

. Ien.Z." 

D'e . e!erstJe Moo.a van § 6 moet luiëLen: 

"Ingevolge bovenaangehaalde instructie geeft de militaire 
wachtcommandant of de oommandant der maréchaus,sée-brigade 

van de aanhoUJding kennis' . . enz." 
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Politie is, de Bur~emeester, in ander,e gemeenten de Hoofdcom
missaris of Commissaris van Politie. 

§ 3. Indien 'een ambtenaar van Rijks- of Gemeentepolitie of 
,een ambtenaar belast met de grensbewaking oon vreemden mili
tair heeft aan~ehouden, tèlient hij deren allereerst te bev:elen even
tueel in zijn bezit zijwe wapenen of uitrustingsstukken neer te 
legg,en. Daarna moet hij hem nauwkéuri,g fouilleeren. 

§ 4. Met de op of bij hem bevonden wapenen, liitrustings
st:nkken; pap1el1en en andwe afgenomen voorwerpen, moet hij 
hem onverwijLd ter beschïkking' stellen van den dichtstbijzijnden 
militairen wachtcommandant. Van Idez,en diient hij zoowel voor 
den oV'erj51egeven persoon als voor de voorwerpen een gedate1e!1d 
ontvangbewijs te V0l1èLe116n. 

Indien in de g;emleente geen militaire wacht is of wel dat deze 
zich ,zoo veraf bevindt, dat oVJl;lrbrenging daarheen in, verband 
met leVlentuooLe omstandigheden niet raadzaam. is, dan zal tijde
lijke ïnbewarings,telling kUJlnten geschieden, hetzij. op een politie
bureau, hetzij in lOOD. marechausseekarerne. De hoogste in .rang, 
aanwezig in het politÏ!ebi:J,11eau of de rnarechaussookaz:eme, geeft, 
zoo noodig, voor het O'V&DJemen van den persoon en goederen een 
ontvangbewijs aan den ambtenaar, die de aanhouding deed en is 
v,erantwoOlidelijk dat Ide a;ang;ehoudene Q,n,'1J.erwijld womt overge
g.even aan den dichtstbijzijniden militairen commanda,nt. 

§" 5. De ambtena.a.r, die de aanhouding Idood, gooft binnen 
24 uur betl1efJieooe zijn aanhouding schriftelijk bericht aan het 
Hoofd van plaatselijkie polit1e van de gemeente, waarin de aan
houding geschiedde, ,000000er verrrie1ding van namen, voornamen, 
geboorteplaats en -datum ten nationaliteit va'n den aang'ehoudene, 
datum en plaats van aanhouding en de instantÏ!e, aan welke hij 
den aangehouèLene [heeft overgegeven. 

§ 6. Ingevolge bovenaangehaalde 'instructie geeft de militaire 
wachtcommandant van de aanhouding kennis aan de bevoegde 
militaire autoriteit. De militaire autoriteiten oomooIen wat er 
met den aangehoudene moet gebeuren. 

Indien de aangehoudene vl1eemdeling is en niet voor militaire 
interneering in aanme;rking: komt, zal de militaire autoiriteit 
kunnen bevelen, dat hij ter beschikking van de politie wOlxlt 
gesteld. 
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In overleg m'et mijn Ambtgenoot van Defensie is bepaald dat 
de man dan zal worden overgiegeven aan het HooM van plaats'e
lijke politie der gemeente, waar de aanhouding hooft plaats 
gevonden, waarbij alsdan een verklaiing in duplo van de militaire 
autOriteit betrefrende den vreemdeling wordt overgelegd, waarin 
O.m:. is aangegeV'en oOf de man al dan niet als deserteur wordt 
beschouwd. 

§ 7. Indien door de militaire autoriteit de vreemdeling niet 
als deserteur wOl1dt beschouwd, berust de beoOoliLeeling, wat er 
met den man moet @€lschieièLen, bij het HooM van plaatselijke 
politie, bedoeld in § 2, di!e, aan de hand van de vreemdelingen
voorschriften, handelt als bij andere gevalLen, dat een vermoooe
lijk ongewenschte vl1eemdeling voor hem geleid woOrdt. 

§ 8. Ind1en door de militaire autoriteit de vreemdeling wel 
als deserteur is beschouwd, kunnen zich de volgende gevalLen 
voordoen: 

a. De man is @OOeserteerid uit de gewapende macht van een 
!niet, oorlogvoel1ende m'ogendheid. 

In dit geval wordt hem door het HooM van plaatselijke 
politie geLegenheid gegeven, vrijwillig naar het land, waarvan hij, 
onièLwdaan is, te vertrekken, zij het onder pOlitietoezicht tot de 
Nederlandschè grens. Mocht hij niet vrijwillig willen vertrekken, 
dan womt hij uit ons land v,erwijderd~ 

Indien ,er naar biet OO!l1èLeel van het HooM van politie bijzondere 
bezwaren bestaan om tot dèz.en maatregel over te gaan, dan zal 
!c1eZ'El iich o!l:vie'I"w'ijld, onder overliegging VlliIl de noOldig'e gegeve:ns, 
schriftelijk 'moeten weDlèLen tot den Procureur-Generaal, fgd. 

, Directeur, van Politie, van het ressort, waarin de betreffende 
gemoonte is gelegen. 

Totdat door den Procureur-GeDJe:raaI c.q. door mij is beslist, 
blijft de 'man in politiebewaring oOf wordt zoo noodig als passant 
ingesloten in het Huis van Bewaring. 

b. De man is gedJeserooel1d uit de gewapemle macht van een 
oorlogvoel'ende mogendheid, doch is van uit zijn vaderland via 
een n'Let oorlogvoenmd land in Nederland gekomen. 

In dit geval zal hij door de z,org van het HooM van plaatselijke 
politie uit ons land v'erwijdel1d women in de richting naar het 
lanJd, via hetwelk hij naar Nederland is gekomen. 
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Indien zich naar het oOI1deel yan het Hoo:fld yanplaatselijke 
politie te~en Ide~en maatI1e~el bijzondel1El bezwaren yer~etten, dan 
zal het Hoo:fid zich, Wfelderom onder overlegging van. dé nOOldige 
gegeViens, onVierwijlJd schriftelijk wend·en tot den Procu])eur
Generaal, fgld. DiJ.1ecteu;r yan Politie van het ressort, waarin de 
betrokk€!ll. gemeente g'ele~en is. Totdat door den Procur,eur-Gene
raaI c.q. idoor mij is beslist, blijft de man in polit~ebewaring of 
zoo noodig als pas·sant ~eslot8lll in het Huis van Bewarl:ng. 

(J. De man is g'eldeserbeend uit de gewapende macht van een. 
oorlogvooI1e!ll.de mogenJdl1€1d en is rechtstreeks (dus niet via een 
niet oorlogvoerend land) naar Nederland g,ekorr:ien.. 

In dit geval zal de inan: door !de zorg van het Hoofd van plaat
selijke politie als passant in het Huis ya,Il Bewaring wOl'den in
gesloten. Het Hoo:fid van politi:e zendt ony,erwijld een rapport 
(volgens het model bijlage 1 van !de~e circulaire) in duplo aan het 
Hoo:fid van den Rijksyree:rnidelingend1ens·t van. mijn Departement 
(Koninginnegracht 21 te 's-GraVl8nhage), Idie de noodige stappen 
za~ u'emen om !den vreemdeling te doan interneeren. Bij dit rapport 
zal de VIerklaring (eVieneens in duplo) van de militaire autoriteit 
dienen te worden overgelegd. 

§ 9. Met ontvluchte krijgBg1eyangenen, die niet door de mili
taire autoriteit wo.rden geïnterneel1d, zal door het Hoo:fid van 
plaatselijke politie wollden gehanJdeld als met deserl'eurs, oyer
eenkomstig § 8, 'li, inilien zij niet rechtstreeks naar ons land zijn 
gevlucht ,en oViel'eenkorn:stig § 8, 0, indien. zulks wel het geval 
is geweest. 

§ 10. De klapperwool1den van de~e circulaire zijn: 
MiUtairën - hoe te handelen met naar Nederland gekomen 

vl1eemde -j 
De.s.etrt,eurs - il:10e te hanidelen met naar Nederland gekomen 

vreemde -j 
KrVBsg,eva;n,gl!;I1.ifJ.n - hoe te handelen met naar Nederla.nd ge

komen vreemde -. 
Met de aan de~e circulaire gehechte strook moet worden ge

handeld op derelfdoe wijz,e als aang'egeyenin de Vreemdelingen
circulaire No. 2bis. 

De Mvnis~er van Justitie.', . 
P. S. GERBRANDY. 
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RAPPORT 

1. Naam: 

2. Voornamen: 

B. C....eboortedafum, -plaats len -land: 

4. 

5. 

6. 

7. 

Nationaliteit: 

Op bovoenl5'enoemden vDeemc:1eling I 
zijn bevonden paspoorljhl,entiteits-, 
bewijs of andel1El papi'eren, hierne
v,ens y,ermeld. 
(Te VIelmelden ~e1dig'heids,d.uur en 
door wie aflS'ege,~an.) 

Hij: heeft gediend "bij: 
(Toe V1ermelden: corps, wapen of on
iCJ,erdeel 'en hoalang.) 

BIJLAGE I. 

Hij: bew,eert in N,ed'erland te zijn I 
bi?neng,ek!omoenop ne,~ens'veI1moelde I 
wlJze: 

----------+---------------------
Ten naJdeelie van hem is mijl nog I 
bek!end: 

8. 

9. 

10. 

Het 'rapport -' in duplo - van de 
militaire autoriteit, waaruit blijkt, 
dat hiJ inde])daad des'el'ueur is, gaat 
hierbij! ingeslot,en. 

ln afwachting van zijn intemeering: \ 
is hij! ing,esloten in: . 

11. Na,doel"e bijzonderheden: 
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