
,Vre:em!delin,g,encÎrculaire . No~ '.11 
(g,eheiin)j 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 11 (ge'heim) 
••• H"~' betreffende: NanSenpassen. 

BESOHiKKING Vill'rz, dim M4inistir . voo Justitile van 12 Februari; 
1940; 'AFa:eel~n:g'1lij1cspolitve,' Rfjksvre:e1ndelmgrirwlien.st, R. nO' . 
. 9~0Ï'39; ',a.aj1Ï . Hem'en . Prrocur:euri-G.eneràal, . i!ld . .. Directeurryn . 
Vair~ Politie, den Heer Inspecteur der Koninklijke Marecflw,u8S3'f, 

Bin Hee:ren Hoofden .. vflin Plaatselijke Politie. , 
....... 

Op,vootst~l van Dr. Nansen; Hoog1en Oommissaris voor 'd,eRus
sischellitgewekienen, besloot de V,oThenbond te Genève,' în de 
conferentï.egie;houden van 3 tot5Jllli 1922, tot: vaststelling van 
een alg.emiOOn erkéiid: legitimat1epapier voor Russische en Armeien
sche vluchteling:en, di:e groóte moeilijkheden ondervonden bijl 
hunne pog'ing'en OlIl in hu.n onderhoud te voorzien tengevolge van 
het feit dat zij, idoor het gemis, van legitimatiepapieren, zich niet 
vanuit. het ;1antÇl., waarheen zij gevlucht waren, konden· begeven 
~aar een ander land, Waar de levensvoorwaa;rden gunstiger voo~ 
hen waren. 

Tevens wlerd: tqen het !>ooerstaand lIl'odel' voor dat ~egitimatie
papi~r,' g'ená:alIlld "Oertificat d'Mentité" (:üdeutiteitsbewijs) va.st
gesteld, het~élk in ten minste tW'eetalen, en wel in de táalvan 
het~ land van afgifte en in de Fransche taal moet worden op

~:maakt. 

. : IIlIdication de l'autorité . 
quidéJ.ivre Ie oertificat. 

Lieu ou ron déliv:re 
118 oortificat. 

CERTIFICAT D'IDENTITÉ 

Valable jusqn' ...... :.; ................ : .............. " 

No.' .•. : ................ . 

Date. 
.. ............ 19 .. , 

liapl'éslent cerlificat n'l8st pas valable poude :vetour da.ns Ie pays 
qu~ ra délivré sans unre mention spécial,e inscriiJe SUl' Ie présent 
docurp.ent. 11 ces·sera d'être valable si le pO'rteur' pénètre,à un 
moment quelconqUJe, en Rus-sie. 
Nom de familie ..................... : ... , ................................. , ................. " .............................. , 
P!rénolp's, .. : ........................................................ .'" ............................... , ........ '" ....................... . 
Date de naissa,nc!e: ........................... : ..... : ..................................... : ................ : ............... .. 
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Lieu de naissanoo : 
N om d-e familie tin pèl18: 
N om de familie de la mère.: 

D'oiigine russe, n'ayant acquis. aucune autre natio:oa,lité: ............. .. 
Profess~on 

Anc1en domicile en Rns&~e: 

Résidence actueThe : 

Signalement: 
A.ge: 

Oheveux: 
Yeux: 
Visage: 
Nez: 
Signes particuliers 

Observations : 

Place pour Ja 

photogmphie 

à oblité!ler. 

SigriJature 'du titulaire: 

La soussigné oe:rtifie qUie la photographie et Ja signature apposées 
ci-contre sont bien oelies uu porteur du présent doou:m'ent. 

Caohet: Sirf:nature del' autorité: 

Oe oertificat iElst délivré coruormément aux résolutions de Ja 
Oonfél'ence gouViernementa1Je convoquée par Ie Dr. Nansen; Haut
Commissaire pour les Réfugiés Itusses, à Genève, Ie 3-5 juillet 
1922. 

De Ne;derlandsche Reg'eeri.rrg heeft aan dat arrang'ement haar 
goodkeming glehecht :en Vlerklaa.rd, het met ingang van 1 Ja
nuari 1923 te zullen toepass:en, onder leenige reserves, met het 
oog iOp de handhaving der openbare ol'de en veiligheid, alsmede 
in verband met die Wlerkloosheid en den woningnood in oos land .. 

Overeenkom'stig den wens eh van den l-linister van Buite.n

landsche Zaken ihaJd de afgiftie dez.er identiteitsbewijzen, Nansen
passen, genoemd, plaats door het Rijkspaspoortenkantoor. 

Na opheffing van dat kantoor in 1926 werd d1e afgifte toe-

Maart 1940 - A. 

Vrieem!delmgendrculaire No. 11 
(gehei;m)'" 

3: 

v,ertrouwd aan den R,ijksvreemdelillge1l!dienst bij: de Inspectie 
der Koninklijke MarecJm;nssee. 

In verband miet de reorganisatie van den R,ijks'\'TOOmdelingen
ld5lenst is besloten, de afgifte van Nans'enpassen thans aan den 
Commissaris van R,ijkspolitie te klasse, Hoofd van den Rijks
vreemdelin~endienst op te dragen. 

Eet is om verschiThenide redenen gewenscht g;ebleken, tot de 
a~'ffte van ren ander tn:Qdel Nansenpas, waarbij uiteraa:rd reke
nmg gehouden is :met het door den V óikenbond daaromtrent 
bepaalde, ov,er· iie gaan en tevens eenige voorschrift,en over de 
afgifte te g,eV'en. De nieuwe Nansenpas, bevattende 24 bladzijden, 
is in boekvorm ingericht; doe omslag is van een roode kleur. 

De geldigheidsduur van den Nansenpas staat daarin vermeld. 
Doel van de a~fiJe de~er passen is, de vluchtelingen inde ge
legenheid te stelloen, . zich naar een ander land te begeV'8n. Voor 
terugkeer naar het land van afgifte is hij daarom slechts geldig, 
wann;ee~zulks daarin afwnrlerlijk staat aan~ven .. 

Ik vestig ,er ,de. aa:nidacht .. op, dat dus aan een homer van een 
zo~naamJden Nei<1erlallJdschen Nansenpas, die vanuit het buite.n
land . .naar NeI:Lerland wil terugkeel1en, aan de grens slechts toe
gang tot ons, land :mag. wol1élie:n verleend,. wanneer die aante~kening 
daarin. voo:rkomt en binnen den geldigheidsduur van' den daa,rbij; 
bepaalden termijn. 

Houders. van door vree:r:oidle overbieden afgegeven Nansenpass,en 
zullen bij binnenkomst van ons land uiteraard steeds een nog 
geldig NedeJ1landseh visum moeten kunnen too:nen. 

De Russische of ÀrIDIoonsche emigmnt, die in het bezit wenscht 
te komen vanzoo'n Nansenpas, moet persoonlijk een daartoe 
stl'ekkende aarw.mge linJdienen bij het Hoofd van plaatselijke 
politi-e, waar hij woonachtig is c.q. verblijf houdt, onder over
legging van .tw€le foto's. 

Dat Hoofd van plaatselijke politÏJe doet een onderzoek instellen 
in verband met de op nevensgàande lijst gev:raa"orle gegeV'Bns. 
Wordt de Nansenpas aaDg1evraagd door een niet in Nadoerland 
geve.sUrArle:n vreemdJeling, onder opgave dat hij naar een ander 
lan!d. kan 'emigl1eel'en, dan dient te worden ondeJ1zoo,ht of hem 
iDJdel1daad 'een. immigradiiievisum zal verstJ.1ekt worooen. 

Een volledig i:ng1evuJJaJe vragenlijst, waarop voorkomt één der 
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foto's, ide haDJd"j;eeklening en de afruk van den rechi:Jer wijsvinger 
van deen) belanghebbende, zoomede, de ,anidere Joto,en de in het 
bezit zijnide Jjegitimat:iJepap.iereneo.a. geboortebewijs, in het, buiten
land a:fge~ev,en Nansenpas), moet worden toegezonden aan:, boven
genoemd HooM van: dien Rijks'V.l1eeIDIc1elingenJdienst, Koninginne-
graéht 21 te 's-Grav;e:nbag1e., ' 

Dit HooM zal daarna aan het Hoofd van plaatselijme politie 
ber.ichten :-- onder terugzeDJding dör d~voor in aanmerking 
komenic1e 'legitimat:iJepapié:I1en -' of die, Na:nsenpas aJ. dan :niet 
vexleendzal woroen. In het beVJestigrende gre:va:L zal daarbIj 
~vens k1e Nànsenpas worden toegezon:den, ter ilitreik:iiJ.g aan: deen) 
belanghebbende. 

Hèt Hoofd van plaatselijme politie' draagt zorg, dat .vóór de 
ûitreiking een a:fidruk van den rechter wijsv'ing1el', alsmede de 
~andteemening dool' deen) Pelanghebbendein het paspoorlwçH1den 
gesteld. 

WánDJeer in fdJen Nans1enpas ,geen' afzonderlijkle VJetm!eldiJi:g, 
recht gevleDJc1e op terugmeer naai:' Nederland, werid aangêbraóht, 
mag ,i8v;enm'in daarin· èen verblijfsvergunning worden gesteld: 
, Bij aanvrag'len om v;erle:ngiJig van NiederIandsche -Nansenpassen 
kan het Hoofd van plaatselijke pOlitj,evolstaan miet 'toezerrding 
van den oooen pas,VJerge2leld van een ambtsbericht,waaruit 
blijkt, of tegen Vlerlenging al, d!an nièt bezwàar moet worden 
gemaakt. 

Dit uit te brengen advies ware, echter te lIl'otiveeren., 
Het HooM van den RijksVl'EJie:mdelingenidienst zendt iil' ,zoo'n 

geval lc1en Nansenpas, met beg1eleidend schrijVilm, terug aa:nhet 
Hoofd van plaatselijke politie. 

, De klapperwoorden van deze circulaire zijn: 
~d~Y4tit&it8bewij8 - a.an uitgewBken Russen en Armenen. 
oerJifieat I(i'id.ent.ité - aan uit~weken Russen en Armenen. 
Na.nsenpas - voor uitgeWIemen Russen en' Armenen. 
,Alle vorige bekieDidmakin~n betreffende Nansenpassen komen 

biBrqij! te V1erv;allen. 

Met Idé aan 'de2le circulaire gehechte strook d~ent g.ehandeld 
reworiden .op de2lel:flde wijz,e als· aangegeven 'in de vl'EJemdeiingen
circulaiJ:ie No. 2bi8. 

. L_ 
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BIJLAGE: 

Aan Ide;n; Rij,k.svre,emdeli!npe,rwJ,Ümst 
t,e 's-Gr.avenhag{J, K01<imf!in'Y1l.egracht '21. 

Ik heb de >eer U te berichten, dat de hierna genoeimde 
vreEim!èLelingQe) bij mij: nevensgaande aa,nvrage om 'een"Nansenpas' 
he.eft ing,edienid. 

De ter zake l>etrekkle]jjkegegevens zijn hieronder verméld. 

1. Familienaam. " " ".:\' 1.' 

2. Voornaam (voornamen). -l 2. 

3. Geboortedatum. 1 s. 
4. (',-eboorteplaats. ' 1 4. 

5. Fä:miliëDaánn van de~ vadé.) 5. 

6. Familienaam vl:j,n, de mO,eder. 1 6. 

7. Woonplaats en aJdnes b,ier, te lande. 1 7. 

8. Vr,oeger.e woonplaats in Rus1a:nd. Is. 
9. Beroep. 1 9. 

10. Haar. 110
. 

11. Oogen. 111. 

12. Neus. 112
. 

13 . Aangezicht. 113
. 
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14 .. Gestalte. I 14. 

15. Bijzoooene keIl'IDerke'n. I 15 .. 

16. Voor welk doel wenscht aanvrager 1 16. 
(ster) zich naar het buitenla;nd te 
begleven7 

17. Weikeoowijren kan hij/zij oVieTleg-l 17. 
gen, waaruit blijkt, dat hij/zij be
hQGrt tOlt de categQrie Russische Qf 
Armeensche vluchteling,en? 

18. Beschikt de betrokkiene Qver een, I 18. 
'in het buitenland afgege'Vlen Nan
senpas, ""elke zijn g>eldigheidsduur 
heeft verlOlDen 7 

19. Op weIm8 papieDen kwam hijl/zij in I 19. 
Nruer]and, en l'Ieiside hij/zij tot op 

20. 

heden? . 

Sinds wanneer vertoeft de 
Ideling(e) hier tie lande? vreem~ I 20. 

2Oa. Is hij/zij ingeschreven in het beVOI-\20a. 
kingsreg'ister 7 

2Dbi. Op welmen datum, en vanwaar ko- I 200. 
imrende ""e11(l hij/zij in het bevol
kingsl'Bgister alhirer ingeschreven 7 

21. Is hem/haal' loon v!erblijfsViergunning, I 
verleend? ' 

21a. ZOOI ja, tOlt welken datum 7 

21b'. "'ercl hiervoOT dGol' een andere 
instantie dan het RooM van plaat
selijke politie toèstJe:rnming Vi6Tleend? 

2,le. ZOOI ja, dGor ""elme instanti,e? 

214. ZOOI neen, bestaat er dfljIl bezwaa;r 
'teg>en verlenging te zij!ller tijd, van 
de VieTleende 'Verblij~s'Vergunning? 
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Indien betTGkmen!e liegt te willen. 
'emigreeDen, wat is dan het resultaat 
van het te dÎler zame bij! het betrQk
men consulaat ingleste1d!e onderzoek? 

Kan de betrokkene eén visum krij'-j 
gen? 

Heeft betrokmelle aan U getoond, 
een van de bevoegde belasti,ngauto
iit;eiten ontvang;en b'ewijs, dat hij' 
geen belastingschuld !filOOT heeft te 
voldoe,n? 

22. 

23. 

24. 

24a. Zoo ja, dan gelieve U dit bewijls 124a. 
hiernevens te voegen. 

25. Werd door betrokkene een verzOlek I 25. 
gedaan dm' tot Ned-erlaTh:ier te wOor-
den g,enaturaliooerd? 

25a. W,erd op dit 'Vierzoek gunstig gead-j25a. 
''\'Îsèerd7 . ' 

26. Is hij' hier te lande of .elders diensn- I 26. 
plichtig? I 

26a. ZOoo neen, waarom niet 7 200. 

26b!. Zoo ja, heeft hij! aan zijn verplich- \ 2W 
tingren voldaan? 

27. Kwam hij/zij teTzake eenig strafbaar 
feit met pGlitie of justitioe in aan
rakin,g of is er i,ets anders natdreleligs 
in de politi'e-adlIllÏnistratie omtl~ent 
hem/haar bekend? 

27. 

28. Hoe staat hij/zij oVierigens bemend? \ 28. 

28a. Wordt hij/zij betrOluwbaar g,eacht7128a. 

29. lsbetrokkiene g,ehuwd 7 I 29. 

29a. Naam van zijn/haar echtgenoot(e), ) 29a. 
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290. Voornaam (voornan:n:en) van 
zijn/haar echtgenoot(e). 

2~b'. 

290. Is betrokkene g'leschetCLen 7 r 290. 

29!d, V oornamelL en naam van zijn/haar \. 291d. 
gescheiden lechtgenoot0e). 

29,8'. Datum, plaats en land van geboor~ 12918 .. 
te van echtgenoot(e). . - - . 

30. H€left betrokkene kinderen 7 .' \ 30. 

SOa. Hoeveel 7 '-1 30a. 

30b~ Wat is/zijn de naam/namen van I 30li~ 
zijnjbaar kind (eren) en plaats . en 
datum van zijn/haar/hun gèooörte7 
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P.hot,o van !de(n) aaJnvr,au.e.r(st;,e.r). Han,dt,eekening 'OO;n d.e(n) 
aa:nvr,ager( st:er). 

ADVIES: 

Naar mijn meening ware op biet door deen) vreemdelingCe) 
g'ledane: v;8rzoek om in het bezit te W'ortden g;esteld van een 
Nansenpas gunstigjafwijze;rud te beschikken. 

Redenen waarom: 

On:del'g,eteel«mICLe v;erklaart dat de hierbovenstaande photografie 
en haIlldtelekien'ing inCLerdaaJd die van deen) aanvrag;er(ster) van 
téLen pas zijn. 

Hoofd Val,n plaats.elijke politie, 

A:fldruk l'echterwijsvingel' 
---------
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