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AAN: 

aL No . 269 

Vreemdelingencirculaire K 

In verband met de totstandkoming der Wet van 29 Decem°oer -:950 (Stbl. 
No . K ... 658) 1 houdende intrekking van het Besluit gevolgen van het huwe -
l~jk met vijandelijke onderdanen Nr. II ( Stbl. No. F 278) wordt het volgen
de door mij bepaald: 

I. De Vree mdelingencirculaire K van 19 April 1949:1 Afdèling Poli t i,e, Bureau 
Rijksv:r.eemdel.ingendienst, al; No. 269, betreffende: "Huwelijken met vrouwen 
van vijandelijke of andere vreemde nationaliteit" 1 komt bij dezen te ver
vallen . 

II. Het voortgezet verblijf in Nederland van vrouwen, op wie het bepaalde in 
het Aerste lid. van artikel 3 van bovengenoemde Wet van toepassing is, 
doch die d.e kennisgeving ter ve.rkr~igi.ng van het Nederlanderschap nog niet 
kunnen doen, opgrond van de omstandigheid,dat zt niet voldoen aan de 
voorwaarde, genoemd in het tweede lid, onder b, van artikeJ. 3 der Wet, 
kan door U, indien zij zich bij U melden, met een visum, ter Ïine van ves- _ 
tiging afgegeven door een daartoe bevoegde au tori tei t in het bui ten1and, 
tot aan het tijdstip~ waarop zij het Nederlanderschap zullen hebben ver -
kregen l' worden geregeld overeenkomstig het bepaalde in de Vreemdelin 
gencirculaire no.4. 

III. Aan de Rijbwreemdelingendienst dienen door U zo spoedig mogelijk op-
gaven te worden ingezonden van de in Uw gemeente woonachtige vrouwen,die 
het Nederlanderschap hebben verkregen: 
a) op grond van het bepaalde in artikel 2 van vorengenoemde Wet; 
b) door het doen van een kennisgeving als bedoeld in àrtikel 3 van deze 

Wet$ 
De opgaven dienen voo r elk dezer twee categorieën a;f 7:onderlijk te wo-;p

den gedaan. 
Zij moeten op duidelijke wijze vc-orzi en zijn van het opschrift ''Opgave in -
gevolge de Vreemdelingencirculaire K" en de volgende gegevens bevatten: 

î) Ei.gen naam en voornamen, geboorteplaats en -datum van de vrouw als-
mede de nationaliteit welke zij vóór haar huwelijk met een Nederlander 
bezat; · ·' 

2) Naam, voornamen,geboorteplaats en -datum van haar Nederlandsa echt
genoot (respectievelijk gewezen - of overleden echtgenoot); 

3) Naam,voornamen. geboorteplaats en -datum en nationaliteit vanrehier 
te lande vertoevende, uit de betrokken vrouw geboren kinderen. die 
niet de Nederlandse nationaliteit bez:i tten: --- ' 

4) Indien het gevallen betreft als hierboven sub b bedoeld: de datum van 
het d.oen d.er b~nnisgeving . 

De opgaven behoren te worden gedaan met gebruikmaking van formulie
ren van bijgaand model. 

In de gemeenten waar een Hoofdcommissa .ris of Commissaris v an poli t ie 
is, ware door hem aan de Burgemeester te v e rzoeken, mededeli .ng aan hèm 
van elke gedane kennisgeving te willen d.oAn . 

H.H. Hoofden van Plaatselijke Poli tie; 
Ter kennisneming aan H.H. Procureurs
Generaal, fgd. Dire cteuren van Pol i tie. 

R.I.D . 144/51 . 
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Opgave ingevolge de Vreemdelingencirculaire K. 

Onderstaande vrouwen hebben a) op grond. van het bepaalde in art.2 der Wet van 29 Dec. 1950 (Stbl. No.K.658) 

b ) door het doen ener kennisgeving als bedoeld in art . 3 der wet van 29 Dec . 1950, 
( §tbl. No . K. 658) 

het Nederlanderschap verkregen. 

1) 

Eige n naam,voornamen, 
geboorteplaats en -da
tum, nationaliteit vóór 
huwelijk-.. 

Naam, voornamen, 
geboorteplaats en ·-da
tum van de Nederland.se 
echtgenoot (resµgewezen 
of overleden echtgenoot) 

Naam,voornamen geboor
teplaats en -datum en 
nationaliteit der kin
deren, bedoeld in punt 
III, onder 3, der Vr. 
cire. K 

Datum van het doen der 
kennisgeving en verde
re bljzonderheden . 

A.AN: Het Hoofd van de Rijksvreemdelingendienst 
Raamweg 47 
's-G RAVEN H. AGE 

1) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Enz . 

a) 

b ) 

c) 

___________ 195 

Het Hoofd van plaatseltjke politie . 




