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3e B.I.JLAGE BEHORENDE BLl VREEl/iDELINGENCIRCULAIRE No. 14 (ni euw). 

Uit ingekomen ambtsberic h ten is mij gebleken~ dat gedurende de 
laatste maand en hier te lande vele niet-gevestigcle vreemdelingen 
word.en aa ngetroffen,die in hun onderhoud trachten te voor-zi en door 
het vente n met textiel, bUzonderltjk coupons herenstoffen. 

Het bet r-e:ft hier veelal niet-visumplichtige vreemdelingen die 
bij de doorlating voorgeven ons land als toerist te bezoeken en 
over voldoende middelen van bestaan te beschikken. 

In werkelijkheid komen zij naar ons land voor eerder vermeld 
doel.Ztj plegen hier te lande btj grossiers stoffen in te kopen. Het 
hiervoor ·benodigde geld wordt hun, naar zij bij aanhouding beweren, 
verstrekt door hier te 13.nd.e gevestigde landgenoten. 

Zowel in de grote steden als in de provincie trachten ztj deze 
stof -fen aan d.e man te brengen. Het is voorts enige malen gebleken, 
dat zij - ten einde hun koopwaar, welke veelal van inferieure kwa
liteit is, vlotter aftrek te doen vinden - deze eigenmachtig voor
zien van in het Engels gestelde merken, dan wel deze aanprijzen als 
te zijn van een bijzondere buitenlandse soort. 

Het behoeft uiteraard geen betoog, dat door deze unfaire han
delsprakt: ~ken de bonafide Nederlandse handel wordt benadeeld. Daar 
de straathandel niet onder de werking van de huidige Vestigingswet 
KleinbedrDf valt, kan aan de hand van de bepalingen dezer wet niet 
worden opgetreden. 

In verband hiermede verdient het m. i. aanbeveling Uw aandacht 
te vestigen op andere wettelijke voorschriften, waarop, btj de boven 
geschetste gang van zaken,veelal inbreuk wordt gemaakt daar een op
treden tegen batrokkenen gewenst moet worden geacht ,, 

Ik denk daarbij in het bijzonder aan het bepaalde in het Devie ,~ 
zenbeslui t 1945 ( Staatsblad . F .222). 

Door het kopen van bedoelde stoffen bij grossiers zullen betrok
kenen zich veelal schuldig maken aan overtreding van art.15,sub a~ 
van dit Besluit, voorzover de koop geschiedt met binnenlandse be
taalmiddelen. De betrokken grossiers ztjn dan eveneens in overtre
ding en wel op grond van het bepaalde in artikel 25 van dit Be -
sluit. 

Geschiedt de inkoop door middel van buitenlandse betaalmidde
len, dan zal zulks veelal een overtreding opleveren van artikel 14 
van het deviezenbesluit voornoemd; de grossier is dan gemeenlijk in 
overtreding van artikel 17. De personen die geld te leen geven c.~. 
crediet verlenen aan deze vreemdelingen, plegen ook hunnerzijds een 
inbreuk op het deviezenbesluit en wel op de artikelen 16 of 19.Vol
ledigheidshalve vestig ik er Uw aandacht op,dat de binnenlandse be
taalmiddelen waarover ziJ ingevolge de Deviezenreisbeschikking 1949 
(Ster . 252 dd. 28 Decemlle r 194.8)zoals nader gewijzigd (Ster. No.242 
van 1949 en No. 101 van 1950) tot maximaal f. -JOO.- mogen beschik -
ken, slechts mogen worde n aan gewend voor betaling van reis- en ve:P
bltjîkosten (art. 13) . 
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Het komt mij gewenst voor, dat aan deze vreemdelingen gee n ventver-
ganni ng e n op g ra nd van plaatselijk e ventverordeningen worden ver 
e trekt, zo d.a t tege r:, hen mede ka n 1norden opgetreden aan de llanè_ v an de
ze verorde ningen. 

Gelet ,'.)) het bovenstaande kunnen deze vreemdelingen veelal ook vJOr
den beschouwd a1E te zijn zonder voldoende middelen van bestaan, al -
thans kunnen zij r11et v,ro:;.~d.e~'J. @;eacht deze op geoorloofde wijze te kunnen 
verkrij g en. 

Uit een eo ander zal U él.uideli jk zijn~ dat op een verder verblijf' van 
d.eze lieden hie,· te lande geen prijs vJOrdt gesteld en hun vertrek uit 
ons land dien t t.e worècff:-,. bevorderd. 

I], · "•">g<:; U ve:;_·zoeken i1~_ voorkomend e gevallen aan de hand van het bo
venstaande te cJ.c.'sn ;·;2.ndele n J u Jt eraard - waar nodig - in overleg met 
de bevoegde Officier vat1 Justitie. 

Ingeval cloor U tot verwiJd.ering van zodanige vreemdelingen v10rdt be
sloten ,;wai·e hun yertrek tot aan de grens te controleren en in het pas
poort van betrokkenen. een gedagtekende en ondertekende aantekening te 
stellen luidende "Afgereisd onder poli tie ·-<.;o:xtr êle". Ingeval van her
haling ware eers t een ui tleidingsstempel L' l ::rnt paspoort aan te bren
gen , 

Tenslotte vestig ik er Uw aa n dacht op, da t van iedere verwijderde 
vreemdeling op de wijze b.ls aangegeven in Vree mdelingenci:cculaire w,.,. 
î4 (Nieuw) dient te vJOrde~1 kennisgegeven aan het Hoofd van het 
reau Rijksvreemdel ingendienst van mi j~1 l"IinJ.ste'rie" 
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namens deze 
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