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VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 5
betreffend'e: Uitbreiding van den visuniplicht.

CIRCULA1KE van den Mmister van Justitie vcm ]i8 September
1939, 5e Afdeelmg, no. 2023, ami Heeren Procwre-iws-Oeneraal.
fgd. Dwectemen van Politie m den V.eer Insffecteur der
KomnklyJce Marechaussee, zooals gewyzigd by cumfscfirymngen
van 28 September 1939, 5e Afdeeling, no. 2018, 86 October

1939, 5e Afdwlmg, no. 2007 en 9 Januari 1940, il/rf. B^fe.s-
politie; Wjksvreemdsl^n-gendienst, Vr. NO. M, | 13806.

§ 1. In verband met de buitengewone iatemsi.tio.nale om-
standigheden heeft ide Eegeering hesloten met ingang van heden
over te gaan tot uithrea.ding VEUI den visumpli.cht.

De landen welker oniderdan.en geen visum beho^ven, zijn op
20 September 1939 de navolgeude: Amerika (Ver. IStaten van),
Belgie, Italie, Japan, Luxemburg, Siam, Vaticaansfcad.

Deze opgave is wegiens de huidige tigdsomstaiLdighed'en aan
voortdureude wijziging onlderhevig. Elke wgzig-ing zal zoo spoe'dig
mogelijk worden bekeiiid gemaaakt.

Visumwrleiening floor consuls met maohtiging van de-n Visa-
dienst.

§ 2. lageval, kraohtens ide hun verleend.e initructies, die
consulaire ambtenaren geen visa m.ogeu verleenen. !daa na ver-
kregen maoMiging - en dit is regel - zal die ruachtigmg ia
het vervolg name.us deii Miaiater va'u Buitenlaaidsohe Zaken
wonten verieend idoor den. te 's-Gravenhage, Koniii.gmnegraoht21,
gevestigden ViaEudiensti, aan welks hoofd staa.t het Hoofd der

onxieiafdj eeling Rijksvreeiddelingendienst van de N^ederleia'dsche
Bij ksrecberohece ntraJ.e.

Advies van dew. Dvrecteur vm, .Sen Ryksdienst.

ladien blijkt, of Bedelijkerwijze vermoeki kaa woiih-en dat eea
visumpliohtige vpe.emdeling zich iiaar Nederland I wenscht te
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 . 118, bijlage i.
begeven met bet oogruerk om aldaar arbeid te verrichten, dan
wel ©en. bedrijf of eea hariid'elsonidieriiiemuig op -be riohten, zal
de maohtiging met worden verleenid dan na ingewoim.e'u advies
van den. Directeur van cte-n Rijka'dieast der Werkloo.sheidsvier-
zelsering en. Aibeidsbemidyieling.

Vtsumverlwning bij bmnenk.omst in ons land.

§ 3. Wanneer ©en. visumpliohtige vreemdeluig vau bet bui-
tenland. komende zich voor yiOorlatiBg bij een daorlaatpost meld-fc

zonder icta.t ,hiji in. het bezit is van een visu'm e,n aaiuruemelijk is'
dat ide vreemdeling te gioeder .tro.u.w heeft veTzuimd het visum
biji den betreffeni den con.sul te YrageD. of wel in gievedle'a, dat;

een plotselmg vertnek naar NiederlaTid m'oest geschiieden. om dria-
g'ende 'nedeiisn, aal de chief van den doorlaatpost zich op kostea
van den vreemjdeliiig telefonisch met den. Visajdienst in vierbinding
stellen, welke aAsdan diea chief kan maoh'tige'u eeu visum af tel
g'even.. 1) 2) De volgende aautoekemDg w'ordt dan ui het paspoort
gesteld, iii^dat de vreemdeling een. bedrag van f'6, - haeft, be-
taald aam. idea Ontvanger der Invoemeoltten aan het betreffeade
grenskantooa-.

Indien. bij een doorlaatpost niet een Outvanger der Invoer-
reohten is gevestigd zal de betaling moeteu. gesohiiaden aan den
chef van den doorlaatpost, die eohter ten spoedigste daama de
gelden zal afdragen aan Idea Oiitvang. er der InvoeriieohteD. waar-

o.n.der hij ressorteert.

Indien. een. doorlaa'fcpo. st niet vyordt bedierrd door ambtenaren
ressorteerende onider het Departement van Fimanci.en, zal de
chef van zoo'n doorlaatpost zelf bet bedrag on.tvangen.

1) Voor zeelioden, die vit hooftie van hun beroep naar Neder-
land wen.schen te komen, onversohiUi.g iiaar welke gemeente van
Nederland zij zich willen. begeven, is geen macMiging va.u dBa
Visadienst vereisolit, doch moe't voorafgaand overleg woi'deu. ge-
pleegd met den Hoofdcommissaris van PoU.tiie te Ro'tterdam.

2) Aan de ambtenaiieii van de doorlaatposten wo.rdt verzocht
om hij bet verkrijgeu van een telefomsche maohtigiiig van . lieD.
Visadienst tot visumverleening den naam op te iiemen van. deia
ambtenaar, door wiea de machtigmg wordt~doo.rgegeven. Hierbij
zal tevens het nummer van de maofifcigiag wondeii opgegevea..

Naam en nummer dienen te wordea vermield op hiet iiadieD. iu
te zeniden formulier no. 4, gevoegd bij Vraemdeliuigencrreula. ire
no. 5.

(Bekendmaking A. P. B. van 12 October 1939, afd. A. en H. ).
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VISUM MET MAOHTIGING VAN DEN VISADIENST.

(Voor z'eelieden is het opschrift: ,, Visum aa overleg met den
Hoofdcommissaris van. Politie -be Eotterdam").

Gtezien voor de reis naar Nederiaad, gedurende. . . r 1) dag'en
vanaf .................. . 2)

Voor verlenging wende men zich to.t de plaatselijlce Politie.
s), . ; 19... *)

De Chef van den Doorlaatpost

Stomp el
doorlaa-fcpost.

. s)

De ontvangea gelden zuUen zoo spoedig mogelijk. w^orden ge-
start op post-gu-orekemng No. 28991 van het Mimqterie van
Buitenlandsche Zaken. Hierbij mo-eten worden verineldi het doel
der storting alsmede Ide naam, voomamen, iiation.4liteit, en
verblijfplaats in. Nederland van den vreemdeling. Daa^Dfl, zullen
de chefs van de doorlaatposten het afgeven van ecu ivisum op
een ingevuld formulier (zi.e bijlage 4) aan. den Visadienst be-
vestigen.

§ 3bis. Op vreemdeling-en, die behooren. tot Ji.e-fc personeel van
treinea es- vliegtuigen van vas'be mternationale lijn'eu en. die zich
als zoodanig in Iiua functie naar Nedea-land begevien, is de visum-
plioht tot nader order niiet Yan. toepassing.

§ 3ter. Vpor de d.oorlafrln. g naar Nederiand behoeft eerL geldig
paspooa-t of 'een geldige z.g. ,,RijiLSchipperspas" van eeu. Duifcsoh.en
ondendaan met yan. ieie;u Nederlands. oh visum te zijla voorziep,  -

diien de liouder is scMpper of liid van de beman'M. ng van een EIJ.IL-
schip of een sohip, ids biiiiiie'n.wateren bevawude m uiterna. 'tio.rLaal
verkeer, indien 'er giegiioiujde radenea zijn om aan. te nemeii, dat

[

1) aantaJ. dagea in letters (ten hoogste 30 dagen.);
2) datum zooveel mogelijfe 'in lette'rs;
3) plaats van afgiftef
A) datum van afgifte';

harudt'eekcnmg.
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die Dmtsche vreemdelmg @ns land weder zal verlatea ala schipper
of lid van de bemasrd-ng vau beteelfide s&hip. Bfem behoort te
wopden medegedwM, dat iudien hij zich in Nederiand aan wal
begeeft, hij moet kunnen aaiitoonen, dat hij; thuis behoort aEui
boQi-d van ,een sahip in intemationaal verheier.

Deze bepalmg is mfede van toepassmg op tectei i vau bet gezui

van den soMpper, iAten te^ns aaiinemelijk is, dat rij: hun wwu.
plaats aan hoard van dat schip hebben.

Aanaudere zio.h aan boord van. bedoelde schepen bevmde'mie
msunpliehUge vreemdelingen kan deze faciliteit aiet m.eer wor-
den v.erlieeDid.

Visumverlwning aan vwfimicLeUngen die oins la.rcd binn^n-hwamen
zonder visum.

§ 4. Wanneer in een gemeente een visumpliclitige vreemdeUng
wordt aangetroffen, zoader idat deze in bet bezit is van ^
visum - hetgeen m bet algemeea zal samengaan met het ont-
hreken van ,een stempel van doorlattng - zal bet Hoofid van
plaatselijke Politic, indien dit een Hoofdcommissaris of ~Com-
missaT van Politic is, beslissen, of er termen zijn een vsrblijfs-
vei-gummg te vierieenen. De beooiideelmg geschiodt in voege 'als
vermeld in par. 15 van VreemdelingeaoircuMire No. 4.

Voor zooveel de overige gem.eenteii betreft, behoort deze
competentie juiii het Hooffl van den Rijksvreerridelmgendieast
voomoemd. Deze beslissing kan desgewens. oht telefQmsoh wor-
den mgeroepen.

Indien heslist is dat geen verblijfsverguiinmg wordt verleend,
zal de verwijdering uit ous lanki van. den vreemdeltng op de ge-
wone wijze moeten worden. bevorderid.

Is tot bet verieenen vau een wrblijfswrgtmning beslist, dan zal
het paspoort van dien visumplichtigeii vreemdeling, vajawies.
aarmemelijk is, dat hi] QUS land na 20 September "1939 zonder
visum is bmnengekomen, door het HooM van plaatselijke Politie
^ den visa'dienst moefcen wMiden opgezonden teaeiade alsnog
het visum te daen aanbrengen. Alvorens wondt overgegaan tot
de^opaendmg van het paspoort aan den Visqdienst, Qmoet~ Ja
hedi-ag van zes golden wegew kosteii vaa Let vismiT'mmten1
gestort op girorekemng 28991 vaa het Mmisterie van Buiten^
lamische Zaken. Hierbij moet warden vermeM het doeFder
starting- alsmede de naam, voornamen, natioiLaliteit, en verblijf".
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plaatsinNe<ierla]ll dva11 lden vre mdeliiig. Het bewijs der gedane.
storting tohoort met tet paspoort, te.nevens een ingevuM'aa^
vraag-fommUer (rie bijlage 1) i) aan den Visadi^ te wcmtoi
opgezonden.

.

Natenlg(>ntvangst vaa hfit &eviseer<te paspoort zal de! wrblijfs-
vergunning daarin wor<ten wrieead; de geldigheidaduur hiei-van
zal^niet meer mogen bedragen, . daa die van het visum]

Ala bewijs van intevering van bet paspoort voor het daaria
aAnbrengen van het vereisohte visum, "verstrebt het IIoofcTv'an
pla^tselijke Politie^n den vwemdelmg een ontvaugs^ewijs 'al^
aangegteven in § 37 van V.reemdelingenoiroulaire No. 4.

Vwum-verleingvng.

^§.^Imiien de termi.in' waa>rTOQr het visum wend verstrekt,
is verstreken en belanghebbende zioh langter in Nederiand zou
wenschen op te liaiAn, is het noQdig dafc hij veriengmgl van ̂ r
ITm. aanvraagt Deae visumveri^gm@ea kunnen 'naar geWg
der^behoefte voor wrachillendi en termiJR door den'Visadims^
worden verieend, idoch steeds voor niet 'laiiger dan het ipaspoort
geldig is en voor ten hoogste 30 dagen. ~ F

^De kosten van zoodanige visumTOrleagmgen bedragep steeds
f 6, - en moeten warden gestort bij bet Departemtent vau'Justifcie
op eenDaderm}ietAJge  :nPolitieblaxi bekemL te ma^eii wijze. i)
»?e^^vra8e tot verieelmlg va-n eeu visumvertenging toaet bij

den Visadiejist woidwi in^diend door tusscbejikoms^ ivan'lirt
Hoofd van plaatselijke Politie, in de gemeente waar de "vreem-
deling wrblijft inet geteuikmaking van het bq deze 'ciroulaire
gevoegde formulier (zie b^lfl^e 2) 2). Daarbqi wordt het paspoort
aangeteetend medegezonaen en moet bericM worden of^<ie\er-
schuldigde f6, - bij tot Hoofti van de plaatselijke Politie'ls
^slo rt',_^ordt de visumverieng"°-g geweigerid dan "moet \t b ge-

storte bedrag ^ den vree^deling womien terugbetaald, die
verrolgens het land moet verlatej i. 

- 

u T

In het tegeaovergestelde . geval heeft overschrijying d^r f6,-
op bovenvermelde Girorekenmg plaats en breagt' het° Hoofd TOU
^ ^D<Lgeln:de-geld'en Yan visumvierleagingen behooren te wor-

(betei. dmakmg-A7 P. B~:^a"n'28"Sep^m^rB ull^9reafds;T^T^g
2) Niet opgenom'en. * ' " -- -" :'
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.plaatselijbe Politie iiigeval de totale duur van het verblijf in
Nederiand Lmger ^n 30 dagea zal zijn, m h.et paspoort een
(c. q. nieuwe) verblijfsvergunniug voor gelijken termijn als die
der Tisumverienging.

Indiende visumverieemng, todoeld in par. 4 of de wrleuging
in par. 5 betaeft eea zeeman, zal op bet in te vullen fo.rmulier
(zie bijlag. en 1 of 2) be.hoioneu te. wonden vermeld of overleg- is

gepleegd met des. Hoofdcommissaris van Politic te Rotterdam.
§ 5bis. Visa verstrekt tot bimienfcomst in Nederiand aan

vreemdaluigeii, die met toestemtoiug der bevoe, gde autoriteitea
hier te lande hun domicilie van het buitenland aaar Nederlaiid
hebben overgebmoht (dus ziji, die zich met toas-bemming in Nedei-
land hebben gevestigd), behQeven met te worden verleBgd.

Ctadei-^cLeze categorio wordeu begrepen. de vr&emdelingeii, die
in Nederland zijn en tea behoeve van wie eea arbeidsvergunmng
voor lauger dan 'een maarud is verieend.

Ten behoevie van al deae vreemdelingeu kan door de hoofden
van plaateelij. fee politie zouder meer een verblijfsverguiiniiig, wor-
den verleend of veriengd.

§ oter. Vreemdslingen (echtelieden), die gezamenlijk op een
paspoort (zgn. familiepaspoort)  izen zija slecMs de kosten van
een visum. verscliuldigd.

Indien biji een langer v©rblijf hier te lande verleniging van het
visum noodzakelijk blijkt, behoeft dus ook sleclite eenmaal bet
voor de ve. rlenging verscliuldigdi e bedtag te warden, voldaan.

§ 6. Einderen b.ene.den iden leeftijd van 13 jaren, die in gezel-
schap van hun ouders of voogden reizen, zijn vrijgesteld'van
bet verplichte bezit van een paspoort en visum.

Inliohtingen .aan plaats.elyke politie.

§ 7. Inbet algemeen zal de Visadienst alvorens op aanvrage
van een Nederiandschen Consul de machtigmg tot visumver-
leemng- te verstrekken, zich voor inliohtingen "weadeji tot die
Hoofden van plaatselijke Politie der gem.eenten (of een der ge-
meenten) waarheen de vr.eemdeling zioh weasoht te begeveii. Zoo-
veel ^mogsUjk zal bij die verzoeken om inlichtiugen aan tet
betrokten Hoofd van plaatselijfce Politic een duplioaat van de
door den consul gezonlden vragenlijst w&rd'en meegezonden.

/
v. -~
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Het Hoofd yan plaatselijke Politie zal, nadat een onderzoek is
ingesteld den uitslag Idaarvan berichten op een formulier rzie
bijlage 3). i) ' ---

De aandaoM wordt er op gevestigd, dat bet voor een vlot ver-
loop van zaken noodig is, dat in uormale gevallen de Hoofden
van plaatselijke Politie de inUohtingen bmnen tweemaal! 24 uur
na aanvrage verstrekken. In zeer spoedeis.obeQde gevalleil zullen
de mliolitingen telefonisch of telegrafisch door den Visladi]enst
worden gevraagd. 2) |

§ 8. De aauda. cht wiordt er voorts op gevestigd, dat vbor het

ovange^ de Vre. emdeliQgenoirculau-e No. 4 volledig g-ehandhaafd
blijft. In dit verband wordt m het bijzonder gewezen op § 6

.dier oirculairie.
De klapperwoonden van. deze circulaijr. e zijn:

visumplicht - uitbreiding van den -
visadienst - instelling van den -
uitbreiding - van den visumplioht.

Een ontvangst-bewijs is hteraaa toegevoegd, waarmede yare te
handelen. als is aangegeven in Vreemdeliiigencircula, in& No. 2.

1~)  et opgmomen.
^2), ^WMlizllfe r.ivnend n_of zabearelaties van vreemdelmgea, die

wu ^Nederiandsob. coasulaat in het buitenTan<TU CT^T'visT]liS
h? !n.aangewaagd'-zl'0^ ̂  de hoofden van"pT^t liik^po^

_onder deze hoofdea^ ressorteerende Vre.emdelTngendten'ste'a
^IOegenJeu eulde. de.. visumverleenmg te bevorde~ren7"m»ten

,.vnerLden', of zakenrelaties niet verw.ezen"worden'"naar""den
te 's-Gravenhag-e.

zil ̂ Iumen. w l hun aanbeveUiigen sphriftelijk bg de.n Visadienst
te ̂ . Grayenhag^ EonmgmiiegraSht 2l7'mdtene;n'J

^ald:en^vi8adlenst_in_t'e, zendeu aanbewiln.gssohrijven zou
Sle^ereendl5g ku?Ilen. worden aa^geboden"tei6hetToo'fd ^
SS^^a.^jr^^^"^^^^^^^

,,Bestemd voor dien Visadieast;
"bLmiLbestaa't geen bezwaar -begen veri.eening van een' visum
"a'an_ <lew . ul, dit ^sohrijyen geii(»md. e(ii)" vreemdelmerei
,, voor een bezoek gedurende
,,9a.gen."
". . . . (plaats) datum . . . [

,, (hanidtoekeiiing van het hoofd van
,,plaatselijke polifcie).

J?^LSio-IT1 zaken kan de behsmd)elmg der visumaa^vrage
(BelaeB. dmaking A. P. B. van 12 October 1939, afdn. A. en H. ).
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§ 9. De doorlaatpo&ten mogen ge'en visumplichtige vreem'de-

lingen doorla,te,&, waiuijeer niet biji het visum vei-meld staat:
,,Visum. met machtiging van den Visadieast".

Bit o'pschrift behoeft niet voor te ko-mien biji visa verieencl:
lo. door ee.n Nede'rlaadsch Gezantschap, of door een. Nedei-

lanrisch Consul met maohtiging van een Nederlaiidsoh Gezsiut-
schap, dan wtel miet maohtiguig- van. het Deparfaemeut 1'an BuiteD.-

lanidsch'e Zabeu;
2o. doo-r de bemepsoonsvls aan. overheidspersoD.erL, die met

een officieele zending zij.n belas't, eu.
3o. aan aeelieden, die uit hoofde Yan hun beroep naa.r Neder-

land bom.en. (luierover wordt d&or de Ooasuls vooraf overleg ge-
pleegd met den. Ho.o'fdcomnussaa-is van Politic te Rottei-dam).

In gevallen, da-t vneem.delingen zioh v&or doorlating aamnelden,
in wier paspoort een visum is gesteld, dat, gelet op voreiistaa.nde;
bepalmgen, blijkbaar met aan de gegieven voofr. scliriften voldoet,
zal de chef van. den doorlaatpost zioh in. verbinding stelli en met

den Visadienst, welke alsdaa eene beslissing neemt.

»~-
^^^

£"M i

^t,

i9.
Bijlage 4.

DOOELAATPOST TE

No. .........
I

Bij'lagen:
Onkiergeteekende bericht, dat door hem op telefonische i mach-

tiging van Uwen. dienst 1) op ........................................................... 1. 19 .....
eea visura is verleend aan. on<ieTviermeli3ie(n) rreemideling(b), be-
.treffeiude wie(n) de voor Uw admiius'fcratie ben&odigde ge'gevens
eveiieens MerQFfder zijn verimield.

De ohef van opgearuelden doorlaatpost,

Aan het Hoofi d van den VisfAdienst

te 's-GRAVENHAGE.

Farculienaam.:

Yoornamen:

G-ebborteplaat.s, -land.
-datum:

Nationaliteit:

Is in. het, bezit van een.
paspoort (of aruder gel-
dig iderttiteifcsbewijs),
hiiernjevens vermield:

Hem (luaar) wierd he-fc
laatst een Nederiaiidscli
visum verleend:

Opgegeven reisdoel:

No.

afg'egeven. door.

op .................. en' geldig: tot ...

door

op voor .................. ̂ dagea..

1) Zie noot 1) bij' § 3 op pagina z.o.z.
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HiJi (zi.J) gaf op de vol-
gende familie-, vrierLden.-
of zakennelatie hier te
lande te hebhen: ften
hoogste drie relatie's te
vermeld.en.).

De opgave van deze rela-
tie bleek juist door in.
zijiu (h'aar) bezit zijade
papiema. (omsohrij.vin.g
hiemevens vermeld) en
/o.f door een onderzoek
door de politie der ge-
m.een.tefn), hiemevea
vermeld:

Het vertrek van de (n.)
v:reemdelmg(e) uit ons
land is verzekerd, o.m-
da-fc

Het visum is vierleend
voor den. duur van:

Stempel van. doorlating is
gedateerd op:

Eea bedrag van f 6. - is
door hem (haar) betaald
aan:

OpinerMngen:

.A

^

.VS~S,^
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