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Betr: Ind.onesische paspoorten. 

AAN: 

Met verwlJzang naar de Vreemdelingencirculaire nr. 13 wordt het navolgefi~ 
de m;~e~i~i:;~~ van Buitenlandse Zaken bericht m~i, dat paspoorten, ident:ij_~~ 
tei tsbewijzen, en dergelijke_ van de 11Republj,k Indonesia11 niet worden . srk~ij.~ 
en dat daarin derhalve nimmer stempels of .. aantekeningen van Nederlands.e ~~; 
telijke instanties mogen worden gesteld. 31 

Omtrent de doorlating naar Nederland van Indönesi~:rs, niet in het be~it~ 
van een geldig Nedelands- of Nederlands-Indisch paspoort,dient de betrokke:rg~ 
doorlaatpost,· indien zij dienaangaande niet tevoren reeds mocht zijn ingelic4~1-
zich steeds telefonisch in verbinding te stellen met het Hoofd van de Rijk;~~ 
vreemdelingendienst, welke autoriteit zal informeren bij het Ministerie . v~~ 
Overzeese Gebiedsdelen of ten aanzien van betrokken~n afwijking van de gast~~~ 
de normen van doorlating hier te lande om bijzondere redenen wenselijk is.. ···,~~ 

Wordt tot doorlating b.esloten, zo zal aan betrokkenen e'en losse tran~:t~ 
visum-verklaring worden gegev:en van nevensgaand model, ruimte . biedend vo.Ç:~ 
doorlaatstamp els, eventuele aantekeningen inzake deviezen, etc., terwijl ~a~ 
de republikeinse reispapieren generlei aandacht zal worden bestèed en de~~ 
dus in het bezit der reizigers worden gelaten. -Voor het. invullen van de· naili# 
in de . transitvisum-verklaring warde niet het republikeins paspoort gera~-~~ 
pleegd, doch aan betrokkene verzocht zijn naam te noemen en, zo nodig, .op '[;~ij 
~~~~ 0 

De transitvisum-verklaring wordt getekend door de ambtenaar met de doo~ 
. lating belast. ·.· ;,!~\~ 

-· _<.:i~ 

H.H. Procureurs-Generaal, 
·:De Minister van Justitie, 

J.H. van Maarseveen. 
:fgO.,. Directeuren van Poli tie en 
H~H. Roofden van plaatselijke Poli tie. 

Het Hoofd van de Visadienst verleent vergunning aan::, 

voor doorreis met oponthoud van ho.ogstens acht dagen. 

-stempel Doorlaatpost 
voor binnenkomst 

.. 

's-Gravenhage, 1948(acht) 

Het Hoofd van de Visadienst, 
Namens deze,' 

Stempel Doorlaatpost 
voor uitreis 
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