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BIJLAGE 1 VAN 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE N°. 13. 

Door den Amerikaansehen Gezant te 's-Gravenhage is aan den Minister van Buitenhmdsche 
Zaken onderstaand schrijven gericht. 

De ambtenaren, belast met de uitvoering van de Vreemdelingen-voorschriften, worden 

verzocht met het daarin gestelde rekening te houden en hun medewerking te verleenen aan hetgeen 
door den Gezant is verzocht. 

De klapperwoorden zijn: 
Amerikaansche - geldigheidsduur van - paspoorten 
geldigheidsduur - van Amerikaansche paspoorten. 

In opdracht van mijn Regeering, heb ik de eer Uwer Excellentie te berichten, dat alle 
Amerikaansche paspoorten, die nog niet afgeloopen · zijn en in het bezit zijn van personen, die 

in welk land ook in Europa verblijven of rondreizen, ongeacht datum of plaats van afgifte of den 
nog resteerenden geldigheidsduur, door Amerikaansche consulaire ambtenaren moeten worden 
geldig gemaakt vóór 1 Januari 1940. 

Wanneer Amerikaansche paspoorten worden afgegeven of geldig gemaakt, zooals hier
boven vermeld, voor gebruik in Europa, zal hun geldigheid beperkt worden tot de landen en den 

tijdsduur, noodig voor het doel van de reis of het verblijf in Europa en de paspoorten zullen in 
geen geval afgegeven worden of geldig verklaard in Europa voor een langeren tijdsduur dan 

zes maanden. 
Aan het einde van iedere zes maanden, zullen de Amerikaansche paspoorten opnieuw 

geldig gemaakt dienen te worden in de gevallen, die daarvoor in aanmerking komen, onder 

dezelfde algeroeene voorwaarden als gesteld aan de oorspronkelijke geldigverklaring. 
Het geldig verklaren van nog niet afgeloopen Amerikaansche paspoorten zal geschieden 

door een voorgeschreven, gedateerde aanteekening op een bladzijde van het paspoort, door een 

consulairen ambtenaar, en een afdruk van den rechterduim van den ambtenaar, die onderteekent, 
zal op dezelfde bladzijde worden gesteld. Wanneer het paspoort voor de eerste maal geldig 
gemaakt wordt, zal de duimafdruk van den ambtenaar ook komen te staan op de photo, welke 

aan het paspoort is vastgehecht. 
Indien een nieuw paspoort wordt afgegeven door een consulairen ambtenaar, dan zal de 
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duimafdruk van den ambtenaar, die onderteekent, d. i. de ambtenaar, die dit paspoort afgeeft, 
eveneens worden gesteld op de bladzijde, waarop de handteekening voorkomt van den betrokken 
ambtenaar, zoowel als op de officieele photo, die aan het paspoort is. vastgehecht. 

Mij werd verzocht Uwer Excellentie met het vorenstaande in kennis te. stellen met het 
oog op het doorgeven van deze mededeeling aan de daarvoor in aanmerking komende Neder
landsche autoriteiten, aan wie het controleeren van Atnerikaansche paspoorten is opgedragen. 

Tevens zal het zeer op prijs gesteld worden, indien deze autoriteiten verzocht zouden 
mogen worden om de Amerikaansche onderdanen, die in het bezit zijn van paspoorten, <;!ie nog 
niet overeenkomstig bovenvermelde voorschriften geldig gemaakt zijn, aan te raden, zich tot het 
Amerikaansche Consulaat-Generaal te Amsterdam of het Atnerikaansche Consulaat te Rotterdam 
te wenden, ten einde de bedoelde aanteekening in hun paspoort te verkrijgen. 

Ten slotte moge ik Uwer Excellentie verzoeken om den betrokken autoriteiten het verzoek 
kenbaar te doen maken, om, ingeval fraude met de Atnerikaansche paspoorten wordt vermoed, 
door hen in dergelijke gevallen bevorderd wordt, dat het betrokken paspoort of de paspoorten 
naar één van de bovengenoemde consulaire ambtenaren worden opgezonden. 

Ik moge van deze gelegenheid gebruik maken Uwer Excellentie de verzekering te geven 
van mijn hoogachting. 

GEORGE A. GORDON. 

Aan den Jnspeêteur der Koninklijke Marechaussee, 
Bure# Grensbewaking. . ..... 
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hiermede de goede g!lfan~st. van ~e Vr~!lltitdelingencirculaire No. 13, betreffende btJzonderhe~%l'f van vreemde 
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Aan den Procureur-Generaal, 
... ~'' 

/gd. Directeur van Politz'e, te ···:p·''!:' 

..... .. ..... ( onderteekening) . 




