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:Betreffende : Vreemd.elingen c ircu.lair e l\L 

Alil ï : 

Ik h eb de eer Ue d e lgroot ac ht b are/U(hoo g-)edelg 9strenge biJ 
gaand t e doen toekomen een exem p l a ar van de Vreemdelin g enc:i .r
culaire M, houdende voorschrift en betreffende de registratie 
van vreemdelingen door de hoofden van plaatselijke politie . 

Wellicht ten overvloede vestig ik er de aandacht op,da.t a_e 
da a :r.in gestelde eisen, waaraan deze registratie moet voldoen, 
minimumeisen zijn, zodat het de hoofden van pl a :1tse1ijke poli
tie yrij staat) naar gelang van de plaatselijke behoeften d e 
onderscheidene ge g evens in uitvoerig e r vorm te registreren. 

Overwogen wordt of het wenselijk zou zijn in de to ekomst over 
te gaan tot het voorschrijven v an het ge bruik van een uni f•:)]'.'
me vreemdelingenregistratiekaart . 

Waar :h,,t om die reden wellicht aanbeveling verdient reeds 
nu bij de .... -vontuele bestelling van nieuwe kaartenkasten en/ of 
ka a rten, met bovenbedoelde mogelijkheid rekening te houden, is 
als bijlage bij de Vreemdelin ge ncircula jre 1/I gevoegd een mo
del van een kaart da,t voldoet aa n a lle door mij te stellen e i
sen voor wat betreft tekst en afme t ingen. 

Voorts verdient het aanbeveling van de kaarten van vreemde 
lingen die zi jn vertrokken naar een andere gemeente of naar het 
buitenland, die zijn overleden of het Nederlanderschap hebben 
verkregen,door afzonderlijke alphabetisch-lexicografische op
berging, een archief-cartotheek te vormen . In de practijk is 
nl. de wenselijkheid gebleken deze kaarten later te kunnen 
raadplegen c . q_,. opnieuw te kunnen gebruiken bij een volgende 
aanmelding of v oorgeleiding van dezelfd e vreemdalin g. 

De Mini.ster v a;n J ust i tie, 
H ,lvlu ld -sri j e " 

I, .h . l'i·ocuce u 1·s-Gen era c,1 f gó.., Dir ecte ure n va n Politi e , 
IIoofdon VDD plo, a.ts e li jke Politie . 

L\, :t .,D . 291/ ~/~. 
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I 

VREEMDELIUGEl.iCIRCULAIRE Mo 

Beschikking houdende vaststelling van het model van het register 
bedoeld. in artikel 15 van het Vreemdelingenreglement ')918 v 

De Minister van Justitie, 

gelet op het bëpaalde in artikel 15 van het Koninklijk besluitvan 
16 Augustus 1918, Staatsblad nr. 521, houdende nadere voorschrif
ten betreffende het toezicht op hier te lande vertoevende vreem
delingen; 

BESLUIT 

het volgende vast "te· stell·en ~ · 
Het register, bedoeld in artikel 15 van het Koninklijk. Be

sluit van 16 Augustus 1918 (staatsblad nro 521) moet worden aan
gehoud,=m i.n d~ vorm van een kaartregister. 

Dit kaartregister wordt gevormd door de in alphabetisch -
lexicografische volgorde op[;eborgen kaarten, die worden aange ·= 
legd voor de vreemdeling die zich aanmeldt bij- of geleid wordt 
voor een hoofd van plaatselijke poli tie, te wiens o:i:izichte een der 
andere handelingen genoemd in het eerste tot en met het zesde lid 
van bovenvermeld artikel 15, plaats vindt en waarop voorts aan 
tekening geschiedt van hetgeen verder door of vanwege mij mocht 
worden voorgeschreven. 
De aantekeningen worden per vreemdel.ing op een afzonderlijke kaart 
gesteld, zodanig dat van een vreemdeling in een register slechts 
een (hoofd)kaart aanwezig is. 
Op d€Jze kaarten, zullen tenminste de volgende gegevens van de 
vreemdeling moeten voorkomen: 

·1. familienaam en voornamen. Van gehuwde of gehuwd geweest zjjnde 
vrouwen tevens de naam van de echtgenoot of vroegere echtgenoot; 

2. geboorteplaats, onder vermelding van het land en zo mogelijk ge -
deelte van het land,waarin deze plaats gelegen is; 

3. geboortedatum; 
4. nationaliteit of vroegere nationaliteit; 
5. geslacht en burgerlijke ataat,waarbij te vermelden plaats en datum 

van huwelijk c .• q_. echtscheiding; 
6. beroep of andere middelen van bestaan in Nederland; 

voorts voor werknemers: naam van de werkgever en duur van de ve:P... 
leende arbeidsvergunning; 
voor zelfstandigen: aard van hun werkzaamheden in Nederland en 
eventueel bedrijfsadres.(op de registratie-kaart hiervoor te ge ~
bruiken de ruimte in de ·. rubriek "arbeidsvergunningen"). 
Indien de vreemdeling zijn bestaansmiddelen niet uit een beroep of 
een bedrijf verkrijgt: omschrijving van de bronnen van inkomsten , 
zowel gedurende zijn verbl~f in Nederland als gedurende zijn ver -
blijf in het buitenland onmiddellijk vóór zijn komst naar hier; 

7. doel van verblijf hier te lande voor zover dit niet blijkt uit 6. 
8. d.atum en plaats van laatste binnenkomst in Nederland vóór de aan

melding of voorgeleiding; 

12. 

·13. 

adres binnen de gemeente; 
datum van aanmelding of voorgeleiding en plaats van herkomst; 
datum van afschrijving (c.q_. vervvijdering uit Nederland) en plaats 
van bestemming; 
omschrijving van het paspoort,reis -- of identiteitspapier; daarbij 
te vermelden: datum en plaats van afgifte, autoriteit door welke 
het is afgègeven, geldigheidsduur; 
voor visumplichtige vreemdelingen:plaats en datum van afgifte van 
het laatst , verleende Nederlandse visum en duur van het daarbij 
toegestane verblijf; - 14 -



II. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

2 -

woonplaats en ad.res in het bui tenland;voor vreemdelingen die langer 
dan drie maanden hier te lande ( zullen) verblijven:vroegere woon -
plaatsen en adressen gedurende tenminste vijf voorafgaande jaren met · 
de perioden gedurende welke de vreemdeling daar woonde~ zp mogelijk 
onder vermelding van provincie, departement, bondsstaat o.d. 
dat·um van afgifte en datum van afloop van de geldigheidsduur ya;n de 
verblijfsvergunning, eventueel met vermelding door wie, wanneer en bij 
welk schrijven machtiging werd verleend voor afgifte van de ver -
blijfsvergun""ling; 
eventueel zjjn antecedenten met verwijzing naar de berichten dienaan
gaande of nummer van zijn dossier; 
een foto van de vreemdeling indien hij is voorgeleid of langer dan 
drie maanden in Nederland zal verblijven, tenzij een foto op andere 
wijze in de administratie is opgelegd; 
Indien door het Hoofd van plaatselijke poli tie aan een vre"emdeling 
een kennisgeving. als bedoeld in art. 11 van het Vreemdelingenregle
ment 1918 wordt uitgereikt geschiedt daarvan aantekening op de 
kaart van betrokkene in de rubriek 11bijzonderheden 11.(Art.15,2e) Op 
gelijke wijze wordt aantekening gehouden van elke maatregel van toe
zicht, getroffen ingevolge art. 12 onder 3e of 4e van het Vreemde -
lingenreglement 1918 zomede van elke intrekking of wijziging van zo-
da.nige maatregel (ArtJ15,4e) alsmede van elke intrekking van een in 
art. 11 bedoelde kennisgeving (Art.15,5e) Op dezelfde manier wordt 
in het kaartregister aantèkening gehouden van elke toepassing van 
art. 19 tweede alinea van het Vreemdelingenreglement 1918 ( art.15, 
6e.) 
Teneinde een overzicht te verkrijgen van de toegepaste maatregelen 
en de frequentie daarvan, dient in chronologische volgorde buiten 
het kaartregister in een bladregister aantekening te worden gehouden 
van de naam en voornamen,geboortedatum en -plaats van elke vreemde
ling aan wie een in artikel 11 bedoelde kennisgeving werd uitgereikt of 
op wie artikel 19 tweede alinea werd toegepast onder vermelding van 
de datum waarop zulks geschiedde en van de datum van intrekkjng van 
de -kennisgeving resp. van de getroffenmaatregel,zomede een aante -
kening van de data waarop de berichten van uitreiking resp. intrek
kirr~ aan het hoofd van de Rijksvreemdelingendienst,ingevolge het be
paalde bij artikel 11, van het Vreemdelingenreglement~ ' zijn verzon
den. 
Indien aanmelding of voorgeleiding geschiedt van meer leden van één 
gezin,waaronder de man, wordt de kaart van het ' hoofd van het gezin 
aangevuld met gegevens betreffende de inwonende gezinsleden, dus 
echtgenote en eventueel kinderen, en beschouwd als hoofdkaart. 
Voor het geval dat alleen de vrouw zich heeft aangemeld of werdwor
geleid,wordt deze als gezinshoofd beschouwd$ 
Buiten deze hoofdkaart, wordt voor elk der gezinsleden een afzonder
lijke kaart ingevuld. 
Van de kinderen beneden de leeftijd van dertien jaar, die in gezins- · 
verband hier te lande verblijven en dezelfde nationaliteit als de ou
ders bezitten behoeven hierop slechts de gegevens voor te komen ver
meld onder 1,2,3en4vandeel I dezer circulaire,terwijl op de kaart 
bovendien een verwijzing moet worden gesteld naar de kaart van het 
hoofd van het gezin. 
Kaarten betreffende minderjarige vreemdelingen, die, hoewel in gezn1&· 
verband hier te lande verblijvende, toch zelfstandig in het bezit zijn 
van een verblijfsvergunning en dus volledig word .en ingevuld, dienen 
eveneens van een verwijzing naar de kaart van het gezinshoofd te wor-~ 
den voorzien. Van een gehuwde vrouw wordt steeds een verwijskaart ge-· 
maakt op de me~sjesnaam, terwijl bovendien op de kaart een verwij -
zing moet worden gesteld naar de hoofdkaa:rt . 



III. Het kaartregister moet zodanig zijn ingericht dat de afloopdatum. 
van verblijfs= ëri arbeidsvergunningen, p11spool'ten èn andere reis
papieren,al ,smed e van visa van ·dag tot dag op eenvoudige en snel- 

<le wijze valt te constateren. : 
D.i-t voorschrift is niet ,ran toepassing indien con·trêle op die af'~ 
,lckipda ta :wordt ge-houden ,door middel van een -afzonderlijk kaartre , ... 
gister 1 wel genaamd doorlopende datum---kalender.(Deze dient om el 
ke ' dag de · aandacht te .:vestigen: op bepaalde ,aangélegenheden welke 
op die dag moeten worden verricht of gecontroleerd.) 
Deze kalender wordt gevormd door kaarten va.n>kleïn formaat (b.v@ 
5 x ' 10 .cm.)welkè bovenaan: de datum en het . jaartal dragén en -waa:r>
onder de feiten sta.an verm:eldwaara.an men op die datum wenst te 
worden · herinnerd en welke kaarten, volgens jaar ért datum gerang -
schikt ·, worden . opgeborgen. · · · 
Duidelijkhei4shalve . volgen hierondêr enige voorbeelden van inge -
vulde -kaarten. 

28 Uaa.rt 1953 . . . . 
'f~ V~Lafleur, 30-~1-iJ8 

P .,G. i:n;lichten stand 
yan zaken 

··2. S . Blumenfeld,19 ,-:9:..14 
· v.sv. loöpt af. 

20 Septeipbe:r 1954 
1 e W .Da.ffod.il, 15-4-96 

·-pp~gel~ig tot 20-10-,' 54 ! 

• 2. L . Blommaert, 2-·2"-82 
terugke-ervisum Frankr. 
loopt 20---10-54 af* 

3. 

Door o:ri:middellijk na het afleggen of aanvullen der registratie ,_ 
kaarten een . kalenderkaart te vervaardigen of in te vullen,öp de 
voorgenomen cöritrêle-da:tum,kà.n; ·.indien de doorlopende kalender 
d.agelijks wordt geraadpleegd en de nagekomen . verplichtingen re,
gelmatig . worden afgestreept, een doeltreffend hulpmidèle1 worden 
verkregen voor het tijdig oproe ·pen c.q_. controleren vat1 ingebre
ke gebleven VTeemdelingen • 

IV. ,Alle voorgaande voorschriften betreffende de \raststelling van 
het register bedoeld in a:r-tikel 15 van het Vreemdelingenregle
ment 1918 worden hierbij ingetrokken~ 

V. De klapperwoorden van de~e cirdul ·àire z1.Jn: 
registratie -- kaarten voor VTe·emdelingen; 
kaart - register van ·vreemdelingen; 

- controle - middelen - vreemdelingenregistratie • 

. De Minister van Just '.i tie, 
H .Mulderije •. 
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Model (maat 17 x 21 cm.) 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X ll Z 

Familienaam 

Voornamen 

Geboren te 
(land of prov.): 
Beroep of bestaansmiddelen 
a. in het buitenland: 

b. in Nederland .: 

Kinderen: 1 • 

2, 

3. 

(12 

(!) 

~ 

rd 

(0 

AAJ.ITG~D (.c.q.voorgeleid) 

datum komende van 

FOTO. 

4. 
5. 

6. 

Nationaliteit 

Geslacht: M/V. 
Burgerl.Staat 
Echtgenote: 

geboren te 

Laatst in Nederland gekomen: 

datum via doorlaatpost 

AFGEMELD (c.q. ven.rijderd) 
datum vertrokken na .9..r 




