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Afdeeling Politie. 

Rijksvreemdelingendienst • 

R. Ho. 1305. 

's-Gravenhage, den 27 Augustus 1940. 
-Koninginnegracht 21 
Telefoon 116102 
Interl. Y. 

J3etreffende: aanvulling Vreemdelingencirculair"e no. 4. 

Ik heb de eer Ued~lgrootachtbare/Uhoogedelgestrenge te berichten, 
dat in de aanschrijving van 14 Juni t939, 2e Afdeeling A/5e Afdeeling, 
no. 1166 - Vreemdelingencirculaire no. 4 - een nieuwe paragraaf wordt 
ingevoegd, luidende: 
Par. 44a. Centrale regi"stratie van vreemdelingen. 

Door den Rijksvreemdelingendienst wordt aangelegd een centrale 
registratie van §:ll~ hiei: te lande verblijvende vreemdelingen, d:i,e bij de 
politie zijn aangemeld, en het is de bedoeling, dat deze registratie ook 
verder zal worden bijgehouden. 

In verband daarmede is noodig, dat de hoofden van plaatselijke po
li tie" terstonÇl. van de aan- èn afmeldingen van. alle vreemdelingen -zoowel 
gevestigde als niet-gevestigde- kennis geven aan het~oofd van den Rijks
vreemdelingendienst 9 Koninginnegracht 21 te 's-Gravenhageo 

Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van. briefkaarten 9 waarop 
aan de achterzijde de volgende gegevens voorkomen: 

l'ijaam. en VOOl~namen"~ •••• Q ••• "".".". ~ '" 0"" Q." 0 o. 
GeboorteplaE.ts en -datum: '.0"" .... "" ~ ç " 0 •• 0 ... 0 " , 

Uationali tei t,: •• 0 ...... G' ... Q."" •••• " ~ .... """" ... 0. 

Godsdienst~ ••.• ~&O~.ooooooO~O.O&O" •• GOcO ••••• 
Arisch of niet-arisch: •• 0 ••• 00 •••• ".00"" ... 0., 

Beroep: • 0- ~ Q Ol Ol 0 0. 0 0 Cf; Ct. 0. 0 Q 0> 0 C. 0, Q. 0 " ~ Q 0 "0' C Q;, 0..0 ••• 0. ••• 

~g _ . ve._n_ " gemeld on'OOOOGGOOOO" .oo~.~oo •••••• Af ~ . naar 
Het Hoofd van plàatselijke politie 
'te Cf 0' 0 0 0 4) 0 C. Q 0 0 0 OOG GOog 0 o· 0 Qr. 'CO G Q:, .. Do ... 

Voor iedere(n) vreemdeling(e) moet een afzonderlijke briefkaart 
worden toegezonden. 

Op mededeelingen over verhuizingen binnen" de gemeente wordt geen 
prijs gesteld. . 
. . De contr$le-lnaatregelen op verhuizingen naar een andere gemeente 

van hier te lande gevestij!')iè ' vreemdelingen,voorgeschreven in de §§ 38 9 39 
en 40 blijven van kracht.' ;. 

De maatregel,bedoeld" in de laatste alinea van circulaire No.22497 
dd. 28 Juni. 1940,Rijksvreemdelingendienst~afz:,onderlijk getroffen ten aan
zien van verhtüzing naar e'en andere gemeente van niet-arische vreemde
lingen, die tusschen 1 Januari 1933 en 1 .1,:aart 1938 ons land binnengeko
men zijn~ komt echter door de thans geldende algemeene regeling te ver-
vallen. ' , 

De aandacht wordt er 0I? gevestigd, dat tot nader order de arische 
Duitschers van den aaluûeldingsplicht bij de politie zijnvrijgestelda 

Met het oog hierop en .teneinde tot· een zoo nauwkeurig mogelijke 
registratie~zoowel plaatselük als centraal,te komen,is het aan te bevele: 
dat de Hoofden van plaa tselijlce poli tie, indien samenwerking met het J3evol 
ldngsregister nog niet bestaat, zich met de Chefs van het J3evolldngsregis 
ter in verbinding stellen met het doel een geregelde uitwisseling van 
gegevens over vreemdelingen te verlcrijgen. " 

Alill 
De Secretaris-Generaal, 

vTI~d.Hoofd van het Departement van Justitie, Heeren Procureurs
Generaal,fgd.Dir. van 
~olitie, den Hee~"In
specteur der IViarechaussee$ 
(dienst der grensbewaking) 
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