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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN. 

Directie Juridische en 
.Administratieve Zaken. 
No. 331./ 

's-Gravenhage, 7 Apri l 19490 

Ik heb de eer U mede te delen~ dat _met ingang van 1 Mei 

1949 het bureau van de "Commissie voor Huwelijken met vrou

wen van vijandelijke en andere vreemde nationaliteit" zal op

houden te bestaan~ 

De circulaire van voormelde commissie van April 1946 Noo 

Ci 3 (resp. Ci 2) komt hiermede te vervallen. 

Ten aanzien van de vrouwen, waarop de bepalingen van het 

Koninklijk Besluit va:ri 17 November 1945 (Staatsblad F. 278) 
toepasselijk zijn 1 gelden voortaan de volgende regelen: 

. 
I . Aan een vrouw , waarop het bepaald.e in art. 3 van voormeld 

beslui~ toepasselijk is (niet-vijandelijke vreemdelinge)~ 

.A. kan zo nder voorafgaande machtiging.van de Visadienst 
op haar vreemd reispapier .~ en visum worden virleend, 
mits zij e en huwelijk heeft : gesloten met een Neder -
lander? overeenkomstig de i:::i het land der huwelijks
voltrekking gebruikelijke vorm, en dit huwelijk niet 
is vern ietigd of ontbonden; · 

B~ kan een Nederlands buitenlands paspoort, vermeldende 
onder :üatiönaliteit ~ "wordt in de Nederlandse admi
nistratieve practijk behandeld als Nederlandsen wor-
den verstrekt, mits · 

1) zij zonder nationaliteit is of wegens haar hu
welijk met een Nèderlander geen reispapier kan 
verkrijgen van de autoriteiten van het land 1 

waarvan zij. burgare -s is j en · 

2) zij zich in de ·oorlog riiet he e ft misdragen en 
ook ov erigens :ri:,Lets op·haar is aan te merken, 
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en 

3) haar volgens het hierboven onder A v~rmelde een 
Nederlands visum kan worden verleend. 

II" Aan _ een vrouw 9 op wie het bepaalde in art. 2 van vo ormeld 
· besluit toepasselijk. is ( vijandelijke vreemdelinge 9 t . vv. 

een vrouw, die te eniger tijd na 9 Mei 1940 de Duitse na 
tionaliteit heeft bezet en ) ; 

A. ka~ alleen met machtiging van de Visadien s t een visum 
worden verleend. Deze machtiging wordt 1 ten aanzi en 
van tot de hierbedoelde categorie beh oren de vrouwen, 
die zich in Nederland willen vestigen , ge.acht t e zijn 
verleend mits aan d e volgende voorwaarden .;is voldaan~ 

a) de vrouw moet de volgende bescheiden overlegg en : 
1) een huwelijks acte 9 waaruit blijkt, da t zij 

een geldig huwelijk met - een Nederlander heeft 
ges-loten; 

2) een te haren name gesteld bewijs van politie
ke betrouwbaarheid en van goed maatschappelijk 
en zedelijk gedrag, afgegeven door de terzak e 
bevoegde ov e rh e id ; · 

3) een bewijs van Nederlanderschap ten nam e van 
haar echtgenoot ( zo deze in Nederl~nd woont) 
of een te zijneri n ame g~ste ld geldig Neder
lands buitenlands paspoort (zo hij in het bui 
tenland verblijft) ; 

b) d e echtgenoot'behoort t e docn~lijken, dat hij de 
toelating van zijn vrouw in _Nederland wenst. 

c) door de vrouw moet aan U worde n opgegeven in w0lk e 
gemeent~ in Nederland en op welk adres en c.q. bij 
wie zij huisvestin g kan krijgen 9 waa rna zulks door 
U aan h et hoofd van plaatselijke politie der be
treffende gemeente wordt bericht, met verzoek 
schriftelijk te willen mededel 1en of zulks juist is 
en in bevestigend geval -of d q Burg emees t er of het 
huisve,stingsbureau van die gemeent e 1;1et de vesti
g ing· (of inwonin g ) accoord gaat; 

d) ee n visum mag ni et zonder voorafgaand e toestomming 
van de Visadienst worden verleend 9 indi en de man 
is gedetineerd, iijn opsporing, aanhouding en voor
ge l eiding is verzocht 1 of indien man en vrouw om 
a nd e r e reden en ni e t in Ne derland zullen sam enwonen. 

e ) alvor ens tot het v e rlenen van een visum wordt over 
gega ::m, behor en de personalia van d e man en van d e 
vrouw te word en medeg e de e ld aa n het Hoofd van de Vi 
sadi enst met gebruikmaking van een kaart, waarvan 

-------
een mode l hiernevens ga a t" De z e kaart b ehoort doo r 
het hoofd van de post t e worden ge tekend. 
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Het visum kan dan dri e weken na het verzand en 
van de kaart worden verleendi tenzij de Visadienst 
van bezwaar daartegen aan het h9ofd van de post, die 
de kaart heeft verzonden, heeft doen °blijken. 

f ) van het verlenen van een v i sum op grond van het bo
venstaande, ware terstond mededeling t0 do en aan 
het hoofd van de plaatselijke politie va n de toe
komstige gemee nt e van ves ti gin g met g ,:";bruikmakin g 
van een liaart, waa rvan ee n model hiernevens gaat. 

B. ka..11. door U een vree mdelingenp as1Joort worden verstrekt i 

mits 

a) zij niet over een geldig r eisp ap ier bes chikt omdat 
zij zonder n at ion a lit e it i s of wegens haar huwelijk 
met een Nederlander geen r ei spapier kan verkrijgen 
van de au tori t e i ten van h et land, wa9 r van z ij 1Jur
geres is, en 

t) ) ha ar me·F uitdrukkelijke machti gin g van de Visa
dienst of volgens de bijzondere regelen, onde r A. 
vermeld 1 ee n visum voor Neder l and zal worden V(?r

le en d. 

Formulieren van vreemde lin ge np aspoo rt en worden U 
op a2.nvrage door het . Ministerie :van Buitenlandse 
Zaken ver s trekt.+) 

Indi en ee n vrouw, aan wi e vo l gens het boven
staande ee n vr ee mde.lin genp as po or t mag worden ve r ._ 
strekt, bij uitzond ering met dit paspooit hot l and 
ni2t zou kunn en verlaten, k an U haar voor ves ti ging 
in Nederland een Neder land s bui te nl ands paspoort -
doen ver s trokk cn 1 v ermeld Qnde onder nationaliteit~ 
11e··chtgenote van de Nede rl ander ...... 11 (wifc of 
th e Netherlands subject ....• ) cm 11allecm ge ldi g 
voor der e is naar Nede rl and "~ In dit Daspoort ware 
op de binrr en kä'rirv an de omslag te vermelden~ dit 

·paspoort moet b inn en 2 maal 24 uur na a'.lnko ms t in 
Nederland worden in ge lev er d bij het hoofd van da 
plaatselijke politie van do gemee nt e v2 n vestiging. 

C. kan een Nederlands buitenlands paspoort worden vers trek t, 
vermeldende onder nationalit e it~ 11wordt in de Ned erland se 
ädmini st r atievo practijk behandeld als Neder l andse " en a1-
l ee n geldig voor: 11Nedcr l 2,nd i België 9 Fn=mkri j k, Dui ti3l 1.nd 
on Zwitserl an d 11 , mits · 

a) zij ee n ge l di g huwelijk h eeft ge s lot en met ee n Ne
derl ander en dit huwel ijk niet i s v ernie tigd of 
ontb onden, 

b) haar echtgenoot behoort tot de 9emanni ;n g v:;,n een 
- Rijn s chi p -

+) In Duit sland zal de afgifte van vreemde ling enp2spoorten 1 

wege ns de aldaar heersend e bijz onder e omstandig ted en, door de 
consulaire ambtenaren plaats vinden. 
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Rijnschip en derhe,lvs in het bezit is v2.n een door 
het bureau Internationale Vaart afgogeven rtdoor
gangsbewijs voor schippGrs" of voor dat bewijs in 
aanmerking komt, on zij op dat Rijnschip met haar 
man sámen woont, 

c) zij zich in de oorlog niet ernstig politiek hoeft 
mi sdrao-èn en o-,.. 

d) ziJ zonder nationali tci t is of wegens- ha:1r huwelijk 
met een Nederland er geen paspoort kan v crkrijgon 
van dG autoriteiten van het land 1 waarv ari -iij bur
geres is. 

e) Indien zij zich l a t e r in Nederland wenst te vesti 
gcm moet zij binnen 2 maal 24 uur na ar;nkomst in 
do gemeente van voorgenomen vestiging een verblijfs
vergunning aanvragen bij het Hoofd van :plaats e lijke 
politie dier g~meentc. 

Al gemene Bcpalingon . 

A. Bij ingevolge dit rondschrijven verleende visa war~ 
te vermclden 1 dat de betrokkene zich binnen 2 ma2., 
24 uur na a 2.nkomst in Ned erland moot me lden bij het 
hoofd van de politie in ·de gemeente v ,~.:i1 verblijf c.q. 
vestiging" 

B. Van de verlening vah visa 1 ingevolge dit rondschrij
ven1 - in de gèvallen bedoeld onder II A. is zulks 
reeds t.a"p. voorg2Dchrevon - ware terstond kennis 
te geven aan h et hdofd van de Visadi enst. 
Van de verstrakking van pa~poortcn ingevolge dit rond
schrijvon ·waré terstond kennis te geven ae.n het Mi
nist e ri? van Buitenlandse Zaken (in duplo). 

Deze kennisgevingen dienen de volgende gegevens 
te b evatten~ 

a) de p ersonalia van de man en van de vrouw; 

b) plaats en d2.tum v2,n het huwelijk; 

c) nationaliteit van de vrouw tussen 9 Mei 1940 Al 

de dag dor huwolijksvoltrekking 9 

d) of de vrouw wordt vergezeld van kinder on beneden 
dcrti~n jaar 9 die niet de Nederlandse nationali
teit b e zitten, zo ja: de naam, voornamen, pla ~ts 
en datum v nn geboorte en nationaliteit dezer kin-
deren. · 

d) d€; Ned erl andse gemeente waar het gezin zich za l 
vestigen resp. VQ.rblijvGn~ Indien hot e en schip
persvrouw betreft: neam en eigenaar van het 
schip, waarop zij zal varen. 

f) indien het de afgifte van een paspoort betreft 
bovcndieng soort paspoort alsmede hot nunune11en 
de datum VRn afgifte. 
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