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BETREFFENDE: VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 1. 

Voorschdften betreffende vreemdelingen. 

Ik heb de eer Uedelgrootachtbar~n het navolgende te berichten. 

Het is wenschelijk gebleken· de circulaires, welke zijn uitgevaardigd ter 

uitvoering van de wettelijke voorschriften betreffende vreemdelingen, alsmede de 

Wet van 10 Januari 1920, Staatsblad n°. 11, houdende nlIdere voorzieningen 

betreffende de grensbewakitig, te herzien en, na uitschifting van datgene, dat 

als vervallen kan worden aangemerkt, met de circulaires, welke nog uitgevaardigd 

zullen worden, op een overzichtelijke wijze te verzamelen. 

De herziening zal geleidelijk geschieden. 

In verband daarmede en met de in vreemdelingenzaken bestaande behoefte 

aan gecentraliseerde behandeling vestig ik er Uw aandacht op, dat voórtaan de 

volgende regels zullen worden in acht genomen: 

1. Bepalingen van algemeene strekking ter uitvoering van bovenbedoelde 

wettelijke voorschriften zullen uitsluitend door mij worden uitgevaardigd en ter 

kennis worden gebracht van de opsporingsambtenaren op de wijze; als hierna 

onder 3 is aangegeven. 

2. . ~epalingen van algemeene strekking, welke van andere Dep:lrtementen,. 
of van onder deze ressorteerende instanties zijn uitgegaan of in de toekomst nog 

mochten Uitgaan en welke betrekking hebben' op of van belang zijn voor het 

toezicht op de hier te lande verblijvende vreemdelingen of op aan vreemde

lingen geboden gelegenheid om in het bezit te komen van een Nederlandsch 

identiteitsbewijs, zullen eveneens door mij ter kennis van de opsporings

ambtenaren worden gebracht op de wijze, als hierna onder 3 is aangegeven. 

3. Zooveel mogelijk zullen de voorschriften betreffende een bepaald onder

werp in één circulaire worden neergelegd. 

De circulaires zullen worden aangeduid als "Vreemdelingencirculaire" en 

doorloopend worden genummerd. Indien naar aanleiding van den inhoud door 

een bepaalde autoriteit aanwijzingen vim algemeene strekking mogen worden 

gegeven, wordt de bevoegdheid daartoe in die circulaire vermeld. Die aanwij

zingen behooren dan naar de desbetreffende circulaire te verwijzen en achter

eenvolgens te worden aangeduid met a, bJ c, enz. (b. v. aanwijzing a op grond 

van vreemdelingencirculaire n°. 4). 
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4. De bekendmaking van de circulaires zal geschieden, hetzij door verspreiding 

daarvan bij Uedelgrootachtbaren, den Inspecteur der Koninklijke Marechaussee, 
den Inspecteur der Rijksveldwacht, de hoofden van plaatselijke politie en andere 
hoofden van dienst, belast met de uitvoering ervan, hetzij door plaatsing in 

het Algemeen Politieblad. 
Bij verspreiding zullen de circulaires worden gedrukt (c.q. gestencild) op 

papier van kwarto formaat. 
Bij plaatsing in het Algemeen Politieblad worden de belanghebbende instanties 

verzocht van de circulaires afschriften op dat formaat kwarto papier over te 

nemen. 
De bekendmaking van aanwijzingen behoort op overeenkomstige wijze te 

geschieden. 

5. Het verzamelen van de circulaires bij de verschillende instanties kan 

alleen dan goed en op een overzichtelijke wijze geschieden, wanneer dit gebeurt 
in een of meer briefordners, waarin die circulaires volgens nummer worden 
gerangschikt. De bij iedere circulaire behoorende aanwijzingen worden onmid
dellijk daarachter geborgen. 

Een klapper (of kaartenregister) zal het vinden van de onderwerpen, behan
deld in de circulaires, vergemakkelijken. 

Dezerzijds zullen bij elke circulaire enkele klapperwoorden worden aan

gegeven. Dikwijls is het registreeren van de circulaires op meer woorden dan 
. aangegeven aan te bevelen. 

Ik moge Uedelgrootachtbaren verzoeken aan het bovenstaande wel de 
noodige bekendheid bij de hoofden van plaatselijke politie in Uw ressort te 
willen verleenen. 

Te dien einde gelieve U hiernevens een voldoende aantal exemplaren van 
deze aanschrijving aan te treffen. Zij wordt opgenomen in het Algemeen Politieblad. 

De Mz'nister van JustiNe, 

C. GOSELING. 


