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BETREFFENDE: inwinnen van inlichtingen 

0ver vreemde l in gen in het buitenland . 

AAN 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 18 . 

Ten einde te kunnen beoordeelen of de reputatie van een vreem

delinB(e) zoodanig is, dat hem/haar toestemming tot verblijf zal 

kunnen worden toegestaan, komt het mij gewenscht voor, dat in den 
v erv olge omtrent alle in Nederland binnenkomende vreemdelingen, die 
hier te lande min of meer langdurig willen verblijven, inlichtingen 

in het buitenland worden ingewonnen. 
Met het verrichten van de werkzaamheden daarvoor wordt door 

mij vanaf heden belast de Commissaris van Rijkspolitie le klasse , 

Hoofd van de Afd. Rijksvreemdelingendienst van de Rijksrecherche
centrale, die de noodige gegevens daartoe uit de hem wekelijks door 
U toegezonden opgave van verleende verblijfsvergunnins;en (§ 43, 
Vreemdelingencirculaire no. 4) kan nemen. 

Het is echter noodzakelijk, dat, betreffende vanuit het bui

tenland gekomen vreemdelingen in die opgave, - in de derde rubriek, 
sub 2, onder "woonplaats" - voortaan het laatste woonadres in het 
buitenland nauwkeurig wordt vermeld; tot dusverre werd meestal het 
woonadres hier te lande aangegeven. 

Na ontvangst der gevraagde inlichtingen uit h.et buitenland zal 
het Hoofd van den Rijksvreemd ·elingendienst deze ter kennis brengen 

van het betrokken Hoofd van plaatselijke politie, eventueel onder 
vermelding of maatregelen waren te nemen. 

Voor het alsnog doen inwinnen van inlichtinsen in het buiten
land over vreemdelingen, die hier te lande reeds gèruimen tijd ver

blijven, kan de tusschenkomst van het Hoofd van den Rijksvreemde
lingendienst worden ingeroepen; zulks kan uiteraard ook geschieden 

wanneer het Hoofd van plaatselijke politie prijs stelt op inlich
tin gen over een bepaalde(n) vreemdeling(e) reeds vóórdat betrok
kene zich ter verkrijging van een verblijfsvergunning heeft aange
meld. 

-Naast-

de H.il. Hoof den van plaatselijke politie 

ter kennisneming aan 

de H.H,Procureurs-Generaal, 

fgd. gew. Directeuren van Politie. 



Naast § 43 van de Vreemdelingencir 0 culaire No. 4 di errl~ ee n 
aanteekening te worden gesteld waarin naar de Vl"eemdelingenc1r
culaire No. 18 wordt verwezen. 

Alle bestaande voorschriften aangaande dit onderwerp komen 
hierdoor te vervallen. 

De klapperwoorden 
inlichtingen 
buitenland 
antecedenten 

dezer circulaire zijn: 
buitenland 
inlichtingen -
vreemdelingen . 

De Directeur-Generaal van Poli.tie, 

A.Branta. 


