
Vl'ieemdelingencirculaire No. 8. 
(geheim). 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 8 (gebeim) 
betr:effende: Vluchtelingen, mer te lande v,erblijvende in 

afwachtin.g van ,emigratie .. 

CIRCULAIRE valn dern Ministerr V{J1l1, Justitie V{J1l1, 22 November 
1939, 5e AldeeliJng, Bijksvrre,emdelinge'r/Jdienst, m. R 831, aoJ.n 
Heere.n Procureurs-Generaal, Ig,d. Direct,eur'en van Politie en 

(' de Hooiden vam Plaatselijke Politie. 

( 

De circulaire van mijn ambtsvoorgaugJer, d.d. 5 Augustus 1939;'-
2e A:fld. A Nr. 6583, Geheim, voorzag ,"oorloorpig in de Ie!S'eling 
van het verblijf van hier te lande tijlcl,elijk ,"erblijiVlende vluchte
lin~en, wier ,emigratiJedooir verschiUendie omstandigheden ver
tragïn,g onoorvillidt. 

Aan@8zien {Leze re~eli.ng binnenkort teneinde loopt, in den toe
stand uit 'een oogpunt van ,emigratiJe-mogelijkheden inmitdJdJals geen 
verbetering is g'ekomen en 'evenmin is te voorz:iJen, warmeer deze 
wel zal intreden, is het nOOielig de~e aangdegenhe:ÎJd opnieuw onder 
oogen te z:ÏJen. 

0Ip 1 Dec'ember, l,esp. 1 M:;ua:rt 19'40, zoud,en ambtsherichten: ove:r 
dien stand van zaken aan mij moeten worden overgel'6§d. Nieuwe 
~ezichtspunt8n zuUen dez,e rapporten, zeer vermoedielijk, in de 
meeste g,evallen - §ezien de gerin§e emigratie-mo~èlijkhe:iJd -
met opleveren. 

T,er voorkoming van de me'estal nuttelooz,8 corI1esporuoont1e, 
heb ik g'8meenJd een n:Î!euwe g,edragslijn te moeten volgen ten 
aanzlen van de regeling van het tijdelijk verblijf van eenig'8 cate
gorLeën vluchteling'en, len wel van hen, 

Ie. dle op mv:n ~a8t in Nederland wel1dien toeg'81aten, in af
wachting van emigratie; 

2e. dle ons land zijn binnengekomen ,"oor be:rook, mken, door
Deis, enz. ,en daarna m'f}n toestemming verkneg,e.n om hier te lande 
hun VJertrek naar 'elàJers voor te berei,oon; . 

3e. die op illiga1e wijze ons land zijn binne~e.droD;g.en, wier 
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VJerblijf werd @eldu1d len die met mijm. maclhUgr8'YI{J o.m €len of 
andere I1eden op vrije voeten werden gelaten. 

Het verblijf dier vroomdelingen kan voortaan do.or het hoofd 
van plaatselijke polit1e wonden geI1e.geLd, mits 

a. de betrokkien vluchiJeling(e) inderlélaaJd ernstige pogingen 
doet om te :emigl'eeI1en (hierop ware .doo.r .de plaatselijke politie 
'riauwkJeurige controLe uit te oef.enen), 

b. @een gevaar vo.or armlastighe1d bestaat, en 
Q. het gedrag van .de(n) vluchteling(e) g>een .aanleiding geeft 

tot klachten. 

Het verblijf van de sub 1,e en 2e g>enoomde vluchtelingen kan 
voorloopig van maanIél tot maand worlélen v.erlengd. Aan de 
sub 3e :genoemden dient loon wekdijksche meldingsplicht, ex. 
art. 11 van het Vl'8Iemdeling1enr~gl.emelllt (onder uitreiking van 
een kennisgeving, waarin nadene maatI1egelen van toezicht kunnen 
worden opgenomen), te worden opgelegd. ' 

SLechts wann'oor zich bijzon&e'l'le omstandigheden voorléloen, drent 
zulks mij, do.or tusschenkomst van den Procul1eur-Gen.eraal fgd. 
Directeur van PolitiJe ter k.ennis. te wonden gebracht. 

Ik moge .er nadrukkelijk op wijzen, dat van het bestaan van 
vOl'ensta~mde l'eg'leling naar buiten nÏJet mag blijken. 

De· klapperwoorden voo.r deze circulaire zijn: 
Vluchtelingen v.erblijf van. 
Vlerblijf - van vluchteling>en. 
Emigratie . --- bevo.l1dering - van vluchtelingen. 
Met de aan dez.e circulaire gehechte strook ware te handelen 

als aaIlg'legeVien in de Vl1eemdeling>encirculaire Nr. 2. 
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De Minister van Ju;stit~e~ 
P. S. GERBRANDY. 




