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VREEMDELDJGENCIRCULAIRE G (Nieuw) 
' . •• 0 " \ l ie W]Jz1g1ng; 

In verband met de grote toename van het aantal staatloze vree~ 
delingen, tengevolge van de omstandigheid, dàt vele :personen de Ne
derlandse nationaliteit hebben verloren tengevolge van hun hande
lingen gedurende de · bezetting van ons land, is het o. 9,. ter bespa
ring van werkzaamheden bij het bureau Rijksvreemdelingendienst wense
lijk gebleken de uitreiking van verblijfsvergunningen aan deze perso
nen te vereenvoudigen. 

Te dien einde wordt na de 2e alinea van punt 13 van Vreemdelin
gencirculaire G.(nieuw) d.d.. 2 Februari 1948, Afdeling Politie, bu
reau Rijksvre~mdelingendi enst al 144/3 7 een nieuwe alinea ingevoegd, 
luidend: · 

"'In afwijking in zoverre van het bepaalde in par. 20 dier circu
laire kan ingevolge dé bij deze daartoe verleende algemene machtiging 
(dus zonder dat de beSlissing van het Hoofd van de Rijksvreemdelin
gendienst daartoe dient te worden ingeroepen) de formule der ver
blijfsvergunning in een uit te reiken verblijfsvergunningformulier 
worden gesteld, waarbij warê te vermelden: ''Algemene machtiging, in
gevolge Vreemdelingencirculaire G (nieuw)". 

Bij de uitreiking van het verblijfsvergunningformulier moet voor 
nauwkeurige invulling daarvan, het aanbrengen van een goedgelijkende 
foto, het plaatsen van een duidelijke vingerafdruk: en het stellen van 
de handtekening van betrokkene worden zorggedragen. 

In de weekstaat als bedoeld in par. 43 van · Vreemdelingencircv
laire , nr. 4, dient van de ingevolge deze circulaire verleende ver..;. 
blijfsvergunningen mededeling te worden gedaan aan het Hoofd van 
de Rijksvreemdeli:ngendienst waarbij behoort te worden vermeld: "Ver-'
blijfsvergunning, verleend ingevolge Vreemdelingencirculaire G 
(nieuw)'' . ·. 

AAN: H.H. Procureurs-Generaal, fgd . 
Directeuren van Politie; 

B.H. Hoofden van Plaatselijke 
Politie. 

ne Mini ster van Justitie, 
Th. R. J . Wijers . 
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