
DE~A.R.TEMENT VAN JUSTITIE. 

/ 

RIJKSPOLITIE. 
RIJKSVREEMDELINGENDIENST. 

R. no. 875/,39. 

BETREFFENDE: 
Vrijstellingen 

(art. 2, lid 2, a en b, Bewakingsvoorschrift ; 
art. 30 Vreemdelingenreglement). 

'S-GRAvENHAGE, 28 December 1939.' 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 10. 

GEHEIM. 

, Met verwijzing naar art. 2, lid 2, punt a en b van het Bewakingsvoorschrift 
(Beschikking Minister van Justitie van 21 Augustus 1939,5e afdeeling, no. 1125) 
en art. 30 van het Vreemdelingenreglement heb ik de eer UEdelgrootachtbare/ 
UHoogedelgestrenge te berichten, dat in overleg met mijn ambtgenoot van 
Buitenlandsche Zaken het volgende is bepaald. 

Het model van de vrijstelling, als bedoeld in art. 2, lid 2, onder a, van 
het Bewakingsvoorschrift wordt als volgt vastgesteld: 

i-
I 

Buitenzijde. 

11 ! 

I DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. I 

" I I I 

1 

VRIJSTELLING. I 

Binnenzijde. 
--'---~----~---------._----~ 

I Art. 2, lid 2a, Bewakingsvoorschrift 1939. 
DEPARTEMENT 
VAN JUSTITIE. 

VRIJSTELLING 

afgegeven aan " ... " 
(naam) 

......... . ................. . 
(voornamen) 

Plaats voor " 
foto, 

geb. te 

Geldig tot 

.... ". den ,,, 

's-Gravenhage, .. 

De Minister van Justitie, 
Namens dezen, de """,."", 

Handteekening 
v. d. houder. 

L _______________ ~ ____ -'--"-' ___ _ 

De uitvoering geschiedt in groene kleur. De geldigheidsduur is beperkt, 
zooals op de vrijstelling staat aangegeven. 

Aan 
Heeren Procureurs-Generaal, Igd. Directeuren van Politie. 
den Heer Inspecteur der Koninklijke Marechaussee 

(dienst der Grensbe'loaking). 
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De modellen, als bedoeld in art. 2, lid 2, punt b van het Bewakingsvoorschrift, 
zijn de navolgende: 

I 
I-
i 

1. Voor diplomatieke personen: 

Buitenzijde. 

DEPARTEMENT VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

IDENTITEITSKAART. 

(Art 30 Vreemdelingenreglement ; art. 2, 
lid 2b, Bewakingsvoorschrift 1939). 

L_. ___________________ -'-'-______________ ___ 

I 
I 

Plaats voor I 
foto. 

I I ! ______________ J 

I Afgegeven aan 

! ... -""." 
I geboren te -

I Handteekening 
I v. d. houder: 

Binnenzijde. 

DEPARTEMENT VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

IDENTITEITSKAART. 

................................................. 
(naam) 

(voornamen) 
........ " ..... "". den " ... " ... " .. ". 

's-Gravenhage, den .. "" ...... "" ...... " .... " 
De Secretaris-Generaal, 

Il. Voor consulaire en andere personen: 

I 

~ 

Een identiteitskaart van overeenkomstig model, met dien verstande, dat de 
uitvoering geschiedt in blauw-geel. 

De geldigheidsduur is onbeperkt. 
De in omloop zijnde oranje identiteitskaarten, uitgegeven door het Departement 

van Buitenlandsche Zaken, waarop van de betreffende artikelen van het Vreem
delingenreglement en Bewakingsvoorschrift geen melding wordt gemaakt, blijven 
van kracht. De houders genieten dezelfde faciliteiten als de houders van nieuw
uitgereikte kaarten. 

In verband met de uitvoering van het Vretmdelingenreglement, in het 
bijzonder van art .. 30 daarvan, zullen aan de betrokken hoofden van plaatselijke 
politie mijnerzijds regelmatig opgaven worden gezonden van de vrijstellingen 
en identiteitskaarten, uitgereikt aan vreemdelingen, binnen hunne gemeenten 
woonachtig. 

De aandacht wordt gevestigd op de omstandigheid; dat de visumplichtige 
houders van vorenbedoelde vrijstellingen en identiteitskaarten daardoor niet zijn 
ontheven van den visumplicht. Hunne paspoortén zullen dus bij binnenkomst 
in Nederland voorzien moeten zijn van een Nederlandsch visum. Indien zij 

( 



zich evenwel melden bij het hoofd van plaatselijke politie tot het verkrijgen van 
een verblijfsvergunning en het blijkt, dat zij hier te lande woonachtig zijn, zal 
hun deze moeten worden verleend voor een termijn van ten hoogste één jaar. 

Voor zooverre noodig, zal mede van intrekking kennis worden gegeven aan 
alle belanghebbende organen.1 

De klapperwoorden van deze circulaire zijn: 

Vrijstellingen - ex art. 2, lid 2a en b, Bewakingsvoorschrift. 

Identiteitskaarten 

Diplomatieke 

- voor diplomatieke, consulaire en andere vreemdelingen 
(art. 2, lid 2b, Bewakingsvoorschrift ; art. 30 Vreem
delingenreglement). 

- Identiteitskaarten voor - vreemdelingen. 

Consulat're ,," - ambtenaren. 

Bewakingsvoorschrift - vrijstellingen en identiteitskaarten ex art. 2, lid 2a, en 
2b van het -

Vreemdelingenreglement - uitvoering van art. 30 van het -

Met de aan deze circulaire gevoegde strook ware te handelen als aangegeven 
in de Vreemdelingencirculaire no. 2. 

/ 

Aan 

den /procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie 

te ............................................................................................... . 

De Minister van Justitie, 

Namens den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

VAN ANGEREN. 

Aan den Inspecteur der Koninklijke Marechaussee 
(bureau Grensbewaking) . 

De ondergeteekende ................................................................................................................................................ (in' te vullen de kwaliteit) bericht 

hiermede de goede ontvangst van de Vreemdelingencirculaire No. 10, betreffende Vrijstellingen. 

............................................................................................... (onderteekening). 




