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DEPARTEMENT VAN JUSTITIE . . 

2e AFDEELING A/5e AFDEELING. 's-GRAVENHAGE, 14 Juni 1939. 

No. 1166. 

BETREFFENDE: 
VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 4. 

Verblijfsvergunning voor vreemdelingen; 
Vordering tot aanmelding van 

vreemdelingen. 

§ 1. Ik heb de eer UedelgrootachtbarejUhoogedelgestrenge mede te deelen, 
dat op grond van artikel 7 a van het Vreemdelingenreglement onderstaande voor
schriften zijn vastgesteld, welke met ingang van 19 Juni 1939 in werking zullen 
treden. 

Hierdoor komt de aanschrijving van den Inspecteur der Koninklijke Mare-
chaussee d.d. 31 Mei 1938, no. 514 V.D., te vervallen. 

Deze circulaire is verdeeld in de volgende hoofdstukken: 
Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen. 
Hoofdstuk 1I. Aard en beteekenis der verblijfsvergunning. 
Hoofdstuk lIl. Door wie te verleenen. 
Hoofdstuk IV. Aan wie te verleenen. 
Hoofdstuk V. In welken vorm te verleenen. 
Hoofdstuk VI. Geldigheidsduur en verlenging der verblijfsvergunning. 
Hoofdstuk VII. Annuleeringen inkorting der verblijfsvergunning. 
Hoofdstuk VIII. Diverse bepalingen. 
Tevens is er achter opgenomen een alphabetisch register. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 
§ 2. In de volgende regelen zullen de woorden "hoofd van plaatselijke politie, 

als bedoeld in artikel 1 van het Vreemdelingenreglement, of den door dezen aange
wezen ambtenaar" worden aangeduid door "H. v. P.", "verblijfsvergunning" door 
"v.v." en "Inspecteur der Koninklijke Marechaussee (bureau Grensbewaking en 
Rijksvreemdelingendienst)" door "I. K. M.". 

§ 3. 0ll:~~t?,idell~!~e~t~f!~!7E~:~,~2~~~,~l:1,dt;~~",~an~c~r.Jjving, ye:f~!l,l~n .. e11), 4pgr 
~~~!~r",pl~atse van de uitreiking bevoe'g~~"g~z~g,~fg~gËYËnge:scJg!ft, g5!t,b~§t~mçt 
is()mtegen9v~): een ied('!r tot bewijs te dienen vandeidentiteit van d.enhouder . 

.. ' St~kken, welker beste~g is o~ - zooals b:~:ë~n post-identiteitsb~;ijs -
den houder alleen tegenover een bepaalde instantie te legitimeeren, vallen mitsdien 
niet onder het begrip identiteitspapier. 

Onder geldig. identü~!tspl:1P!çr wordt verst~!'l!,l'!e,:g.jq~nti!~!t§.p~l?ier, waarop 
krachtens deiiIer'ie llul.de geldende wettelijke voorschriften doorlating aan 's Rijks 
~t?11~, 11!~ggescÎ:ti,c::d.~!1. . .' . ., .. ' .. 

HOOFDSTUK Il. 

Aard en beteekenis der verblijfsvergunning. 
§ 4. De v.v. stelt den houder in staat om, des noodig, van zijn geoorloofd 

~~r}:@f)lierte land~ t~,çI,Qell,blij~e1:!: . 
Zij is geldig voor het ,~~È:~~!<?}~~j. 

Aan Heeren Procureurs-Generaal, 
fungeerende Directeuren van Politie, en aan 

den Inspecteur der Koninklijke Marechaussee 
(Bureau Grensbewaking en Rijksvreemdelingendienst). 
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§ 5. Aan den houder van een nog loopende v.v., die naar het buitenland 
vertrekt en binnen den nog loopenden termijn wenscht terug te keeren, is het toe
gestaan, ook indien hij visumplichtig is en de geldigheidsduur van zijn visum in
middels verstreken is, ongehinderd Nederland binnen te komen. 

§ 6. De ambtenaren der grenscontrOle kunnen echter ~" .. $!2!!siy~p~.~~
k~~!gg: tot wering de 42orlat!~g .. ~y~ig~!~naan eenvreem<!~ling, die ~().l!_cl~~is-'T~n een 
nog geldige y.V,., indien deze vreemdeling onderdaan is van een aangrenzenden 
Staat,-vanwa;-hij rechtstr(!e~s D:aarNederlancÏ-k~m:t. (Zie ook § 34.) ." ". -., ", ,., 
-'-"-Overigens kan dë-d~ö~i~iliIg~~n den ~reém:deli~g, die houder is van een geldige 
v.v., niet worden geweigerd. Uiteraard kunnen des noodig andere maatregelen te 
zijnen aanzien getroffen worden. ei , 

HOOFDSTUK lIl. 

Door wie te verleenen. 
§ 7. De v.v. wordt verleend door het H. v. P. der gemeente waar de vreem

deling verblijft, met inachtneming van de hierna gestelde regelen. 

§ 8. Wanneer een hoofd van plaatselijke politie voor het verleenen van v.v. 
een ambtenaar aanwijst, mag dit uitsluitend een politieambtenaar zijn en niet, 
zooals wel is voorgekomen, b.v. een ambtenaar der gemeentesecretarie. 

Aanwijzing van een ambtenaar voor het verleenen van v.v. ontheft het hoofd 
van plaatselijke politie nimmer van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid ter zake. 

HOOFDSTUK IV. 

Aan wie te verleenen. 
§ 9. De verleening van een v.v. aan een vreemdeling mag alleen geschieden, 

indien tegen de aanwezigheid van dien vreemdeling hier te lande geen bezwaar 
bestaat of, ondanks bezwaar daartegen, die aanwezigheid hier te lande wordt aanvaard. 

Niet-verleening. 

§ 10. De v.v. wordt in geen geval verleend aan den vreemdeling: 
'a. ten opzichte van wien eenige maatregel wordt toegepast ingevolge de 

artikelen 11 of 19 van het Vreemdelingenreglement; 
b. die in verzekerde bewaring is gesteld in afwachting van zijn verwijdering 

uit het land of dië'~:iJi-'eeci;e-~d;;é reden rechtens van zijn vrijheid is beroofd; 
c. wien t2~~,!~!!!!Ili!!gJ<:>t'yerbllif in ons land is verleend onder voorwaarde van 

opname ÏE.,~~~«~t!1?~!lIc:l.t! .Y~!J:>1JjfpJ~!§ ; 
d. die door het H. v. P. uit Nederland zal worde1). V~!wijde!4; 
e. omtrent wiens verbÜ}f door het H. v. P:' dë--~ç;;I!§§ipg van d~n Minister van 

Justitie of Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie, wordt ingeróèpelioften 
liäiiiien van wien 'door een dezer autoriteiten, in a&achting' van h~~r'beslissing, de 
V~!,~Üc!~Emgt~,2pg~_S,E~~!~; .', ... 

j. . te wiens aanzien zulks bij bijzonder voorschrift door den Minister van 
Justitie is bepaald. 

Ver/eening van v.v. aan vreemdelingen vóór 1 Maart 1938 h. t. I. gekomen. 
,,",,''''~'''''-''''.~'-"- ~~"'~~~"'''''"W-:'01',~,"~~,;,~"",,~, ~ 

(Facultatief karakter.) 
"~","",,,,,,,,,,,,",.,,,,,.,,,,-;»~_.,~.,,,~,,,,.w.~ 

§ 11. Aan vreemdelingen, die vóór 1 Maart 1938 Nederland zijn binnen
gekomen en sindsdien in Nederland verblijf hebben gehouden en wier verblijf door 
een bevoegde instantie, zij het in sommige gevallen ook stilzwijgend, was toegestaan, 
kan door: het H. v. P. een v.v. worden verleend, indien de vreemdeling zulks verzoekt 
(b.v. in verband met een door hem te maken buitenlandsche reis). 

Uiteraard heeft geen verstrekking van een v.v. plaats wanneer bij nader onder
zoek blijkt van bezwaren tegen verder verblijf hier te lande. 
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Verleening van v.v. aan vreemdelingen, na 1 . Maart 1938 h. t. l. gekomen. 
(Imperatief karakter.) ","". , .. ,."''''-''--~' -----_.-

§ 12. a. Het is in het algemeen een vreemdeling, die na 1 Maart 1938 Ne
derland is binnengekomen, niet toegestaan in Nederland te verblijven zonder dat 
hij houder is van een v.v., waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken ;1) 

b. de vreemdeling behoeft echter niet houder van een v.v. te zijn, indien zijn 
verblijf hier te lande den tijdsduur van 2Q_!s.4t~!~~~Xs!gs.,!!g,~A~en ~iÇtf~.1?""q;~n 

e.~!~. de vreemdeling, die bij binnenkomst in Nederland reeds houder is van een 
v.v., moet, indien de geldigheidsduur van deze v.v. afloopt J2!~~:J1,s!~~~.m3in 
v~~,~QÄ~~~~~o_~~ .. ~~,!~,~!S,E~J)1~~~9.m~t. i1J".Nsg,~~Sd, tijdig vóór afloop van dien 
geldigheidsduur een nieuwe vergunning aanvragen; 

d. in afwijking van het gestelde onder a en b van deze paragraaf, zijn houders 
van een identiteitskaart, ter uitvoering van art. 30, 1°, van het Vreemdelingen
reglement verstrekt door den Minister van Buitenlandsche Zaken en,' namens dezen, 
onderteekend door den Secretaris-Generaal van die.ns Departement, gerechtigd in 
Nederland te verblijven zonder houder te zijn van vorenbedoelde v.v. .) " " ",,/, 

Voor het geval dat een vreemdeling, die korter dan 30 dagen h. t. 1. wil ver
blijven, zich bij de politie meldt met het verzoek een v.v. te ontvangen, Ware aan dit 
verzoek te voldoen, tenzij blijkt dat daartegen bezwaren bestaan. 

§ 13. Ter verkrijging van een v.v. is de vreemdeling verplicht 1) zich piQI1en 
• '. ~~"l~.'~ 

~~~~~~"~,~,È"~~!l~~~!il~~.j!Lg.~~J!!,~~",E~!~952~!,,l~~mSI,g~llJ?!Lhçtli~'y~!!.}jil} 
verblijfE~s, zulks onverminderd de bijzondere vorderingen tot aanmelding, welke 
op grond van art. 4 van het Vreemdelingenreglement kunnen worden gedaan. 

Ten aanzien van den visumplichtige blijft onverkort het bepaalde in artikel 3 
van het Vreemdelingenreglement. 

§ 14. In verband met het bovenstaande zullen de hoofden van politie in 
hunne gemeentelJ, opnieuw een vordering bij algemeene bekendmaking moeten doen. 
Een formulier van die vordering gaat hierbij (bijlage A). Het moge duidelijk zijn, 
dat deze vordering gericht is tot de vreemdelingen, die, binnengekomen na 1 Maart 
1938, reeds in Nederland zijn en aan wie nog geen v.v. is verleend, en voorts van 
toepassing is op die vreemdelingen, die, nadat de vordering is gedaan, naar Nederland 
komen. 

T(~::'!!~~!i~''"t!P!$.~!!5!ll~,~~!Jg~r ... qg~~lg~(~~~· 
y.. § 15. In gemeenten, waar het H. v. P. een Hoofdcommissaris of een Commis

saris van Politie is, wordt, indien aldaar een vreemdeling wordt aangetroffen, die 
!?:~,~!.aan het bepaalde van~!~e1 3."e(!rst(!Ji<i., slIt:> . . Cf:, van het Bewakingsvoorschrift 
heeft voldaan, door of vanwege dat H. v. P. beslist, of er termen bestaan niettemin 
een v.v. te verleenen. Uiteraard zal in dergelijke gevallen tot deze verleening alleen 
kunnen worden besloten, indien voldoende aannemelijk is, dat bij den vreemdeling 
geen kwade trouw aanwezig is geweest. Ten aanzien.vand~SlJ,l,d,e.r~gem~e,1J,te,lll?(!1::toQ..rt 
de~e .. ~~~.~~i~,g !()~,().e~ompetentie van dên-I'''~~!,M,;-iiTkan-desgew~nscht telefonisch 
worden ingeroepen. 

Indien aan de hand van het bovenstaande niet tot verwijdering van den vreem-

deling wordt besloten, moet hem, q!E.~l~t.i~~;~~~~!L~~~!!!~~~-~!!,!!!g"y~,,~~!~ 
in zij~,~J:.~!LtËmE~E!~;t: i~$.e.s!s!§~, een v.v. worden verleend, ook wanneer hij korter 
dan 30 dagen in Nederland verblijft. 

Het spreekt vanzelf, dat het in deze paragraaf gestelde nimmer toepassing 
mag vinden ten aanzien van ongewenschte vreemdelingen of vreemdelingen, die niet 
voldoen aan de bijzondere voorwaarden aan hun doorlating gesteld (b.v. vluchte
lingen). 

1) Niet-nakoming van deze verplichting levert op het strafbare feit, genoemd in art. 26, jO. 4, van 
het Vreemdelingenreglement; terwijl mede de aandacht wordt gevestigd op art. 19 van dat reglement. 
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HOOFDSTUK V. 

In welken vorm te verleenen. 
§ 16. De formule der v.v., welke wordt gesteld in~J?:~t~.p§.l~p()()rtoL.~llgçr r,it-L1, i<!(!1!!!!~!t§I?gI?i~r 1), luidt als volgt: 1 ij 

"Verblijfsvergunning, behoudens eerdere intrekking van ....... .. .. . 

... .............. , ....... tot ............ ............. ............ . .......................... ". 

Deze formule wordt onderteekend door het H. v. P. De formule moet worden 
gesteld middels stempeling, waarin tevens het woord gemeentepolitie met aanduiding 
van den plaatsnaam wordt vermeld. Indien deze formule wordt geschreven, dan 
behoort daarbij het stempel van de gemeentepolitie met aanduiding van den plaats
naam te worden afgedrukt. 

Bij verlenging wordt dezelfde formule gebezigd. 
De data moeten op zoodanige wijze worden ingevuld, dat vervalschingen 

zooveel mogelijk worden voorkomen, b.v. van 9 April 1939 (negen) tot 9 Maart 
1940 (nul). ,,, ~ tt';; 

§ 17. Is de g~~~~,!R-h;!~t~gJ!g!,~~~!i~~",!1~Li,~~~!,Ëi!Wgp!~f.:::Y.~J§lI~ en l'lij1;ct 
~_~!!~'!E~~~~~~r~,"~~i~r,zq~~~~Ut.5!!!~ de duur 'Yer.leg,K.cLWQrgt of een nieuw 
identlreitspapier wordt verstrekt, dan wordt de v.v.gesteld op dat identiteitspapier, 
waarvan de geldigheidsduur is verstreken. (Zie §§ 9, 10, 19 en 20.) /' 

§ 18. Is de vreemdeling niet in het b~zit van eenig identiteitspapier en blijkt 

~!1f..~Kf2!1rJ!..r~oel1> daihet he~·<,mmogel.ij.k is een 1JJ!itc::!l!aJlg~~ i<1~EÉ!~it§
l2!1?l~!.J,S"yerkr1jgell, dan wordt de v.v. gesteld op een formulier, waarvan het model 
door mij is vastgesteld. 2) Op dit formulier worden tevens vermeld de naam, voor
namen, plaats en datum van geboorte en (vroegere) nationaliteit, zoomede de verkla
ring: "is niet in het bezit van eenig buitenlandsch identiteitspapier". (Zie §§ 9, 
10, 19 en 20.) 

§ 19. Het onderzoek in de §§ 17 en 18 bedoeld dient in elk geval betrekking 
te hebben op de navolgende punten: 

1. Geslachtsnaam. 
2. Voornamen. 
3. Plaats van geboorte. 
4. Datum van geboorte. 
5. Indien de betrokkene zonder nationaliteit beweert te zijn, de juistheid 

en de oorzaak hiervan. 
6. Woonplaats hier te lande. 
7. Of de betrokkene over eenig identiteitspapier, dat zijn geldigheidsduur 

verloren heeft, beschikt. 
7 a. Om welke reden de geldigheidsduur van dat identiteitspapier niet meer 

kan worden verlengd. 
7b. Of de betrokkene reeds pogingen bij de daartoe aangewezen buitenlandsche 

autoriteiten heeft gedaan om identiteitspapieren te verkrijgen. 

+- § 20. Het verleenen van een v.v. in de gevallen, vermeld in de §§ 17 en 18, 
geschiedt in gemeenten, waar een Hoofd-commissaris of Commissaris van Politie 
is, door dezen of door den door dezen aangewezen ambtenaar. ~~ ande~.~!!1,.~t~n 

~i~!!!~~,!?~~!!~~_~Sya,ll<!~l1. 1.,1<,. 1\1, ~(! ,word.~l1 i!:lgeJ:()~p~g n1yt, g~~;rt:li1m1i!JgQg:V!lP 
nevensgaand lllod,el (bijlage B). In het geval van § 18 wordt het volledig ingevuld 
ènvaiI~en fot~ ;oorziene formulier der v.v. bij de aanvraag (model B) gevoegd. 
Wanneer ten aanzien van het uitreiken van een v.v. door middel van bedoeld 

1) Voor vreemdelingen van Belgische of Luxemburgsche nationaliteit, die over geen ander' 
identiteitspapier beschikken dan een ~enzelvigheidskaart (carte d'identité), wordt de v.v. gesteld 
op het z.g. inlegblad, genoemd in de bekendrilaking van den 1. K. M. d.d. 26 Juli 1938 
(opgenomen in het Algemeen Politieblad d.d. 28 Juli 1938, no. 30, afd. A). 

2) Deze formulieren kunnen bij, den !. K •• M. ~orden aangevraagd. _ 
r t>O, ·'}~tA:,.-?"'.c (..~ ... L~? J l.-,",('')" }.:~,-',,~~ .( ~û .. -.;>"t~ .' .. <.,! ,{ 

4/,f>' ,(",i:'-~ i' i vi, :;' ••. ; 'ti '6J.f<:<':.".,:;,'.'.:: .. ',>r,,,.'.~,',/',':~,;,,,.,,;,',':.;~.·','~.'.;~,~:~,·._<~.'.,~·::I ,.~::~ ,i"-(:'!-,_ 

i::~~,;~'~~~"<~«:::w ' <', ,,'~ ;0 i.,{!lJ.J 
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formulier bij den I. K. M. geen bezwaar bestaat, wordt dit door het H. v. P. 
afgegeven, nadat daarop door den I. K. M. een machtigingsstempel is geplaatst. 

§ 21. Indien aan een vreemdeling aan wien een v.v. was verleend, welke was 
gestelçl hetzij op het in § 18 bedoelde formulier, hetzij op een paspoort of ander 
identiteitspapier, waarvan de geldigheidsduur is verstreken, een nieuw identiteits
bewijs als b.v. een vreemdelingenpas of een identiteitsbewijs van het ,Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken (reispapieren) wordt uitgereikt, moet vorenbedoeld 
formulier of ander identiteitspapier worden ingenomen en bewaard en moet de v.v. 
worden gesteld op het evenbedoelde nieuw uitgereikte identiteitsbewijs. 

Chineezen. 1) 

§ 22. Het formulier, bedoeld in § 18, mag nimmeraan Chineezen worden ver
strekt. Deze vreemdelingen dienen zich ter verkrIrging-vali-'~~~g;idIg identiteits
bewijs te wenden tot een bevoegde çpll!,e~~spe~!l:gantie"hiçJ:~t~Jl:lgQe. 

Zigeuners. 1) 

§ 23. Mede mag het formulier, bedoeld in § 18, n~,c:r worden verstrekt aan 
zigeuners. Te hunnen aanzien wordt de volgende gedragslijn gevolgd. 
'-"Î~dien een H. v. P. het gewenscht acht, om in een bepaald geval de identiteit 
van een zigeuner vast te stellen, zendt dat Hoofd de vingerafdrukken van dien 
zigeuner in bij het Centraal Depot van, signalementkaarten, Alexanderplein 15a, 
's Gravenhage (Rijksidentificatiedienst van het Departement van Justitie) 2). 

Deze gaat dan na of andere gegevens omtrent dien zigeuner bekend zijn. Nadat 
het resultaat van dit onderzoek door dezen dienst aan den I. K. M. is medegedeeld, 
wordt door dezen beslist of een v. v. kan worden verleend. Van deze beslissing wordt 
het H. v. P. dat het vingerafdrukblad van bedoelden zigeuner heeft opgezoriden, 
in kennis gesteld. Van de beslissing komt tevens een mededeeling in het Algemeen 
Politieblad. De zigeuner zelf krijgt echter geen bewijs van de v.v. in handen. ~I 

HOOFDSTUK VI. 

Geldigheidsduur en verlenging der verblijfsvergunning. 

Geldigheidsduur in het algemeen. 

§ 24. De duur der v.v. wordt (behalve in de gevallen, dat de I. K. M. beslist) 
bepaald door het H. v. P. ter plaatse, waar de vreemdeling vertoeft. In het algemeen 
moet zooveel mogelijk naar beperking van den duur gestreefd worden en dient reke
ning gehouden te worden met het doel van het tijdelijk verblijf. Ten aanzien van 
P.f!.~9v2.!!~}~L2L?:1:!gË!~j4ç1:!tü~it~Ql!pi~l~, waarvan de geldigheidsduur niet vervallen 
is, moet de ll!~~1:lE.1.9.1l,p:r,Y~l1"ç~tlY:Y.!..1t~4§JsQr.t~r zijn dan de ~lçH.&h~Q,Y1!r 
van die,p~sE20tt~U~QL!!g!!~Ä~"igçJ;1tjt.eitsp:lpie~D: (zie ook de §§ 25-28). Ingeval 
het een identiteitsbewijs van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken betreft, dient 
de duur der v. v. echter gelijk te zijn aan die van dit identiteitsbewijs. 

1) Met ingang van 13 Januari 1939 zijn ingetrokken de beschikkingen van den Minister van 
Justitie d.d. 23 December 1937, 2e Afd. A/5e Afd., no. 6941 G (opgenomen in het Algemeen 
Politieblad van 30 Dec. 1937, no. 52, Afd. A en H); terwijl voorts worden ingetrokken de 
aanschrijvingen van den I. K. M. d.d. 1 Februari 1938, R/Z, no. 57 (opgenomen in het Algemeen 
Politieblad van 3 Februari 1938, no. 5, onder A en H) en d.d. 3 Februari 1938, no. 58 R/Z 
(aan belanghebbende Hoofden van Politie en Korpscommandanten der Koninklijke Marechaussee). 

2) De vingerafdrukbladen bestemd voor het dactyloscopeeren van zigeuners dienen bij den 
I. K. M. te worden aangevraagd. Aangezien het geenszins de bedoeling is, dat zigeuners 'op uit
gebreide schaal gedactyloscopeerd worden, ware het aantal te vragen vingerafdrukbladen zeer 
beperkt te houden. 
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ln verband met verleende arbeidsvergunning.. , ! . 
. iJ",-~ /';-,,:,',<.,>.<; I .... ,: •.. , •• "" J.oU /l!,<,,~/.(j,~,~,,~~.J,,~, 

§ 25. Indien;de vreemdeling tevens in liet be~ een arbeidsvergunning;""=" 
terwijl de geldigheidsduur daarvan korter is dan die van het paspoort of ander 
ig~~!~!~,il~l1~Eier, dient de v.v. !li~!,!,~~rJ~1!~,~!,.J~rl~~!14 te wordëiï-~ii]~'gêldlg
heidsduur van de ~~~~!~"~x~.!.~,m!lg 1). Overschrijdt echter de geldigheidsduur 
van de arbeidsvergunning dien van het identiteitspapier, zoo behoort de tijdsduur 
van de te verleenen v.v. korter te zijn dan die van het identiteitspapier. 

~e~ftgeldige ide,nti~~it~papi~rH}v,expl{çlJt . .. _. ". -'. 

§ 26. In verband met het gestçlde in de §§ 24,25,27 en 28 ontstaat voor den 
vreemdeling de verplichting zich aan te melden vóór het tijdstip, waarop zijn paspoort 
of ander identiteitspapier verlengd moet zijn. Het H. v. P. heeft het dus in de hand, 
dat vreemdelingen voor verlenging van hun paspoorten of andere identiteitspapieren 
zorg dragen, zoodat zij niet door verzuim hiervan zonder nationaliteit geraken. 

ln Nederland Ie'l!~~t:!;gf!~,'l!Xl!..~1J:z/leli.t1:g?tz,. 

§ 27. Wat de vreemdelingen, die hier te lande gevestigd zijn, betreft, dient de 
termijn van de aan hen te verleenen v.v. nooit langer te zijn dan ten hoogste één 
jaar, met dien verstande, dat deze termijn steeds een maand korter behoort te zijn 
dan de geldigheidsduur van het paspoort of ander identiteitspapier. 

Gevestigde vreemdelingen zijn zij, die hun hoofdverblijf naar Nederland hebben 
overgebracht met toestemming van een H. v. P. of bevoegde hoogere instantie. Bij 
het verleenen van een v.v. aan deze vreemdelingen, wordt hun, ingevolgè art. 4 
van het Vreemdelingenreglement, de vordering gedaan, dat zij zich bij vertrek uit 
die gemeente voor vestiging elders persoonlijk afinelden bij het H. v. P. (Zie ook de 
§§ 38 e.v.) 

Vreemdelingen n{et ~'!.ji~4~r.l(1fliLgevJ~$tigd. 

§ 28. Ten aanzien van vreemdelingen, die tijdelijk in Nederland komen (voor 
bezoek, zaken, toerisme, enz.) ware de eerste termijn van de aan hen te verIeenen 
v. v. nooit langer te stellen dan ~È22gg~=s!~!~=mJ,!!nd~, met dien verstande, dat 
deze termijn steeds twee dagen korter dient te zijn dan de geldigheidsduur van het 
paspoort of ander identiteitspapier • 

Verlenging v.v. t.a.v. gevestigde vreemdelingen. 

§ 29. Ten aanzien van een vreemdeling, die hier te lande gevestigd is, geschiedt 
de verlenging van een 'I.v. door het H. v. P. in de gemeente van vestiging. 

Verlenging van de v.v. t.a.v. van een vreemdeling niet in Nederland gevestigd. 

§ 30. Indien het voor een vreemdeling, die tijdelijk h. t.l. vertoeft, nood
zakelijk is langer in Nederland te verblijven, moet hij zich voor verlenging van de v.v. 
wenden tot het H. v. P. van de gemeente, waar hij vertoeft. Is deze gemeente een 
andere dan waar aanvankelijk de v.v. werd verleend, dan verlengt het H. v. P. de 
v.v. niet, dan nadat hij zich (desgeraden telefonisch) heeft overtuigd, dat bij het 
H. v. P. van de gemeente, waar de laatste v.v. werd verleend, niets ten nadeele van 
bedoelden vreemdeling is bekend geworden, zulks in verband met eventueel intusschen 
ingekomen inlichtingen uit het buitenland. Het H. v. P. van laatstbedoelde gemeente 
kan dan den betrokken vreemdeling, wat zijn gemeente betreft, als afgeschreven 
beschouwen. 

, 1) Aangeteekend zij dat het bezit van een arbeidsvergunning op zichzelf geen aanspraak geeft 
op verblijf hier te lande. 

Ingeval het een identiteitsbewijs van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken betreft, dient 
de duur der v.v. echter gelijk te zijn aan dien van dit identiteitsbewijs. 
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Schriftelijke· qft!1~l4(1Jg . va'1. tieJ-ge'l!e,§figcf.e,f!· 

§ 31. Ten aanzien van vreemdelingen, die tijdelijk hier te lande vertoeven, 
wordt steeds bij elke verlen~ing van een v.v. of verlenging daarvan, op grond van 
art. 4 van het Vreemdelingenreglement, gevorderd, dat zij zich bij het vertrek naar 
het buitenland schriftelijk afmelden bij het H. v. P. ter plaatse, waar hun het laatst 
een v.v. of verlenging daarvan is verleend. Dit zal zijn te bevorderen, door hun bij 
het verleenen van de v.v. een reeds gedeeltelijk ingevuld formulier voor afmelding 
te verstrekken (zie bijlage C). 

Bij verlenging van een v.v. in een andere gemeente, zooals bovenomschreven 
wordt dit formulier ingenomen en vervangen door dat der betrokken gemeente. 

HOOFDSTUK VII. 

Annuleering en inkorting der verblijfsvergunning. 

§ 32. De v.v. kan steeds, indien daartoe aanleiding bestaat, door een H. v. P. 
of een daarboven gestelde instantie worden geannuleerd of verkort, onder aanduiding 
van de instantie die deze handeling heeft verricht. 

§ 33. Het H. v. P. van een andere gemeente dan waar de v.v. is verleend, 
annuleert of verkort, wanneer de vreemdeling nog verblijft in de gemeente ván ver
leening, de V.V., niet zonder overleg met het H. v. P. dier gemeente. 

§ 34. In het geval, bedoeld in § 6, Ie lid, wordt de v.v. door de doorlaatpost 
geannuleerd en wordt daarvan kennis gegeven aan het H. v. P., die haar verleende. 

§ 35. In de gevallen onder a, b en c van § 10 bedoeld, moeten de reeds verleende 
v.v. steeds worden geannuleerd op de wijze, aangegeven in § 32. 

§ 36. In het geval, dat tot ,~,K_~?~~!.~?Y~FZ~ê~!1, draagt het ·H. v. P. 
zorg, dat, onverminderd de intrekking van de nog loopende v.v., van die uitleiding 
~E:g!_~~~~!lÜ!g!nÈSlJ1~9f ~n<;l~!,ig~ptit~it~p:w!(!r wordt gesteld, tenzij - hetgeen 
intusschen uitzondering moet blijven - er bijzondere omstandigheden zijn, welke 
dezen laatsten maatregel ongewenscht maken. 

De redactie van die aanteekening betreffende uitleiding kan worden gevarieerd 
. naar gelang van de omstandigheden. Zij kan b.v. luiden: "Uitgeleid naar Duitsch

land" ; "verwijderd naar België"; "onder toezicht afgereisd naar Engeland, verblijf in 
Nederland ongewenscht"; "verblijf in Nederland niet toegestaan, terug naar België"; 
enz. 

In zooverre vermelding van het land waarheen de vreemdeling wordt uitgeleid 
ongewenscht is, wordt zij achterwege gelaten. 

In de gevallen, dat bedoelde aanteekening wordt gesteld, wordt daarnaast een 
duidelijk kruisteeken gesteld in rooden inkt of met rood aniline potlood. 

§ 37. Hel1~aan te nemen en verdient aanbeveling, dat in de gevallen, vermeld 
onder a, b, c ~ d van § 10, de identiteitsbewijzel!.lan betrokkenen zich onder berusting 
bevinden van het H. v. P.; in de gevallen c ~ d tegen afgifte van een ontvangstbewijs, 
luidende: 

,;Politie te . . .. 

Het paspoort (c.q. ander identiteitspapier) van. 

(naam en voornamen) geb. . ............ . 

te ., berust bij den Vreemdelingendienst 

(c. q. anderen dienst) van bovenvermelde gemeente. 

Onderteekening H. v. P. 
(met stempelafdruk, conform die, 

bedoeld in § 16)". 
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Indien, in geval d, ingevolge art. 11 van het Vreemdelingenreglement, een 
"Kennisgeving" is uitgereikt, vervangt deze het identiteitsbewijs, hetwelk voor den 
duur van dien maatregel onder berusting blijft van (c.q. wordt toegezonden aan) 
het H. v. P. van de gemeente, waar de betrokken vreemdeling gevestigd is. 

HOOFDSTUK VIII. 

Diverse bepalingen. 

T!.-~,~~,1;ll"ri1J.g van een h. t. I. gevestigden vreemdeling. 

§ 38. Indien een vreemdeling, die h. t.l. gevestigd is, zich bij het H. v. P. 
afmeldt voor vertrek naar~êffi-aiidere gemeente hier te lande, ten einde zich daar te 
vestigen (zie § 27), moet 'hem worden aangezegd zich 1lli!,!!çJL~1,!g:lr ll~.,.flanlwmsF 
in die gemeente te melden bij het H. v. P. van die nieuwe gemeente van vestiging. 

§ 39. Het in § 38 eerstbedoelde H. v. P. moet van de afmelding binnen 24 uur 
schriftelijk kennisgeven aan het H. v. P. der nieuwe woonplaats, onder opgave van 
den naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, godsdienst, duur 
van het verblijf in de gemeente vanwaar hij gekomen is bij aanmelding, van de iden
teitspapieren in het bezit van den vreemdeling, of in het binnen- en buitenland 
inlichtingen zijn ingewonnen, eventueel met vermelding van de plaatsnamen, 
vermelding van de feiten, welke ten nadeele van den vreemdeling bekènd zijn of 
anderszins uit politiair oogpunt van belang kunnen zijn. Een formulier voor deze 
kennisgeving gaat mede hiernevens (bijlage D). 

§ 40. Indien binnen 8 dagen na ontvangst van de in § 39 genoemde kennis
geving aan het H. v. P. der opgegeven nieuwe verblijfplaats niet is gebleken, dat de 
vreemdeling is aangekomen, zendt dat hoofd de kennisgeving, waarop de aanteeke-
ning "niet gemeld of aangetroffen in de gemeente .................. " 
door aan den I. K. M. Deze neemt den naam enz., op in de centrale kartotheek. 

Tevens doet bedoeld Hoofd daarvan mededeeling aan het H. v. P. van de ge
meente, waar de vreemdeling zich heeft aangemeld. Laatstbedoeld hoofd neemt dan 
desgeraden maatregelen tot zijn opsporing. 

§ 41. Bij afmelding voor vertrek naar een andere gemeente ten einde zich daar 
te vestigen, kort het H. v. P. de afgegeven v.v. in tot den dag van aankomst in de 
nieuwe gemeente van vestiging. 

§ 42. Indien een in een gemeente gevestigde vreemdeling na het verleenen 
van een v.v. tijdelijk naar een andere gemeente vertrekt (b.v. voor bezoek), dient, 
zoolang de in de vorige gemeente verleende v.v. nog geldig is, daarnaast geen nieuwe 
verblijfsvergunning te worden afgegeven. 

§ 43. Door de H. v. P. moet wekelijks aan den I. K. M. opgave worden 
verstrekt van de vreemdelingen, aan wie eén v.v. is verleend, onder vermelding van: 
naam, voornamen, nationaliteit, woonplaats, datum en plaats van geboorte, bezit 
van paspoort of ander identiteitspapier met uiteindelijken geldigheidsduur daarvan 
(c.q. no. van het uitgereikte v.v. formulier, indien de vreemdeling geen buitenlandsch 
identiteitspapier bezit), gekomen van (buitenland of van welke gemeente), datum 
van afloop van het laatstverleende Nederlandsche visum (alléén visumplichtige), 
doel van aanwezigheid hier te lande, tijdsduur van verleende v.v. (van .......................... . 
................................................ ............................................ tot .......................................... ..................................... . ........ ), 
al dan niet van Joodsch ras, wat ten nadeele van den vreemdeling bekend is. 

Aan de hand van de laatstverleende v.v. kan worden nagegaan uit welke ge
meente de betrokkene is gekomen. Ligt er een tijdsruimte van meerdere dagen 
tusschen den einddatum van de laatstverleende v.v. en het tijdstip van aanmelding 
voor een nieuwè vergunning, dan kan in het algemeen aangenomen worden, dat de 
betrokkene uit het buitenland is gekomen. Ook dient te worden vermeld, of de vreem
deling valt onder het begrip vluchteling, als omschreven in de aanschrijving van den 
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Minister van Justitie van 7 Mei 1938, 2e Afdeeling A, no. 1184, en zoo ja, welke instantie 
toestemming tot verblijf in Nederland heeft verleend. Indien het een Joodsche 
vluchteling betreft, ware dit aan te duiden door middel van de lettèr J. 

Van de verlenging van een v.v. in dezelfde gemeente behoeft geen opgave 
gedaan te worden. 

Modelstaat voor opgave van v.v. aan den J. K. M. 
Een modelstaat van de opgaven in zake verleende v.v. is hier bijgevoegd 

(bijlage E). Op andere wijze mogen de opgaven betreffende de verleende v.v. niet 
worden verstrekt. 

De opgaven dienen aan het bureau van den Inspecteur te zijn ingekomen 
uiterlifk op den e. v. Woensdag, volgende op de week, waarin de v.v. zijn verleend. 

Geen negatieve opgaven inzenden. 
Negatieve opgaven kunnen achterwege blijven. 
De staten dienen met de schrijfmachine te worden ingevuld of indien zulks niet 

mogelijk is, althans de namen te vermelden in blokletters. 

§ 44. Met betrekking tot aanmelding en verblijf is het verboden in het paspoort 
of ander identiteitsbewijs van den vreemdeling andere aanteekeningen te stellen dan 
die welke in het voorgaande staan aangegeven. 

§ 45. Tenzij een ander wettelijk voorschrift het H. v. P. bevoegdheid verleent 
tot afgifte aan een vreemdeling van eenig schriftuur, zal de verstrekking daarvan in 
den vervolge achterwege moeten blijven. Reeds uitgegeven schrifturen als hier be
doeld moeten onverwijld worden ingetrokken. 

Indien op grond van art. 4 van het Vreemdelingenreglement een schriftelijke 
vordering wordt gedaan, zal deze als volgt luiden: 

"Vordering ingevolge art. 4 van het Vreemdelingenreglement. 

Ondergeteekende, Hoofd van plaatselijke Politie te ......... . .................................... , 

Vordert dat de vreemdeling 
(naam en voorletters) 

wonende te ....... . zich meldt 
(adres) 

(datum, tijdstip, en plaats van melding, met eventueele bijzonderheden) ............... . 

Datum .. 
Stempel Het Hoofd van plaatselifke Politie voornoemd, 

( onderteekening) 

Deze vordering moet bij melding worden medegebracht." 
Zoodra aan deze vordering is voldaan, doet het H. v. P. dit formulier innemen. 



§ 46. Deze circulaire kàn worden aangehaald als 

§ 47. Het is mijn wensch, dat deze circulaire stiptwotd~, 
een functionaris belast met de uitvoering van oordeel möcbf~ljti{ 
zonderingsgeval aanleiding bestaat van deze circulaire afte :WiJkqii, 
geschieden dan na beslissing mijnerzijds. . ." 

§ 48. Met de àan deze circulaire gevoegde strook ware i:ê,~~11.~ ,~p, 
gegeven in de Vreemdelingencirculaire no. 2. '. . ... 

De MiniSt'if i)(~h~~$;til~, 
C. GOSELINd. 

-,',:,.)\".'., 




