DEPARTEMENT VAN JUSTITIE.
2e AFDEELING A.

's-GRAVENHAGE, 16 Augustus 1939.

No. 1101.
BETREFFENDE:

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 2.

Transit van vreemdelinge~ in het algemeen.

§ 1. In verband met eenige moeilijkheden, welke zich ter za e In de praktijk
hebben voorgedaan, zijn vanwege mij wijzigingen aangebracht in de regelingen
betreffende transit van vreemdelingen (niet-vluchtelingen).
De Inspecteur der Koninklijke Marechaussee, Bureau Grensbewaking en
Rijksvreemdelingendienst, heeft op mijn verzoek bij schrijven dd. 26 Juni 1939,
No. 1752/2b G deze wijzigingen reeds spoedshalve te Uwer kennis gebracht.
Het komt mij echter wenschelijk voor, dat deze wijzigingen op een overzichtelijke wijze in de verzameling van vreemdelingencirculaires worden opgenomen.
Aangezien het in die wijzigingen behandelde onderwerp (transit van vreemdelingen) het beste aansluit bij het onderwerp: transit van vluchtelingen, lijkt het
mij het meest practisch, dat dit schrijven, waarin de hieronder.bedoelde wijzigingen
zijn vermeld, wordt aangeduid als Vreemdelingencirculaire No. 2, terwijl in de
transitcirculaire voor vluchtelingen en de aanwijzingen A van die circulaire met
de pen het cijfer ,,2" in ,,2bis" ware te wijzigen.
De punten c, d, e en f op pagina 39 e. v. van het boekwerkje "Voorschriften
betreffende Grensbewaking en Toezicht op Vreemdelingen" en de dezerzijdsche
bekendmaking dd. 11 Februari 1929, n°. 841, komen te vervallen, waarvoor
oriderstaande regeling inzake het transiteeren van vreemdelingen in de plaats komt.
Doorreis zonder
oponthoud.

§ 2. Niet-visumplichtigen.
Een vreemdeling, voor wien tot toelating in Nederland niet vereischt is, dat
~ii~,.,J?~~J?~()I~12{"ënq~fjQ,~gli!,~!!~E!EiSr) voorzien is van een Nederlandsch visum
en die door Nederland wenscht te transiteeren, kan worden doorgelaten, indien:
1. het, op grond van zijn idegti,f~Üs~~g.,Jeispi!pie,!e,n en de daarop gestelde
visa of andere aanteekeningen, aannemelijk is, dat hij in het land, waarheen hij
reist, zal worden toegelaten 2), en
2. blijkt, dat overigens tegen zijn toelating in ons land geen bezwaar bestaat.
In ..~~ÜL~,2Qrt (of l!!!gÇI_jq~J1tit~i!~R~piçr) wordt dan de aanteekening
(c.q. stempel) gesteld: "Doorreis zonder oponthoud".

Doorreis met
oponthoud.

Indien de vreemdeling aan dit transiteeren eenig verblijf in Nederland wenscht
te verbinden, b.v. voor zaken of familiebezoek, en dit doel schijnt aannemelijk,
dan wordt de gedateerde aanteekening (c.q. stempel) gesteld, luidende: "Doorreis
met oponthoud" 1).
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Doorreis zonder
oponthoud.

§ 3. Visumplichtigen.

Een vreemdeling, voor wien tot toelating in Nederland wel vereischt is, dat
zijn paspoort (of ander identiteitspapier) voorzien is van een Nederlandsch visum
en die slechts door Nederland wenscht te transiteeren, kan worden doorgelaten,
ook al is zijn paspoort niet van een Nederlandsch visum voorzien, indien:
1 en 2. hij voldoet aan het gestelde, vermeld onder 1 en 2 van § 2 hiervoren, en
3. hij voldoende aannemelijk kan maken, dat hij wenscht doorgelaten te
worden uitsluitend om te transiteeren. 2)
Is dit het geval, dart wordt in zijn paspoort (of ander identiteitspapier) de
gedateerde aanteekéning gesteld: "Doorreis zonder oponthoud".

Doorreis met
oponthoud.

Indien hij echter aan zijn transiteeren eenig verblijf in Nederland wenscht
te verbinden en hij uit een Nederlandsche haven naar het land zijner bestemming
zal vertrekken en in het bezit is van volledig betaalde passage-biljetten voor de
.geheele reis, dan kan de doorlating, ook zonder dat de vreemdeling in het bezit is
van een Nederlandsch visum, geschieden ten hoogste acht dagen vóór het
betreffende schip uit Nederland vertrekt.
In zijn paspoort (of ander identiteitspapier) wordt dan de aanteekening
(c.q. stempel) gesteld: "Doorreis met oponthoud hoogstens acht dagen".
In elk ander geval, waarin de vreemdeling aan het transiteeren eenig oponthoud
hier te lande wenscht te verbinden, moet zijn paspoort (of ander identiteitspapier)
.
voorzien zijn van eèn Nederlandsch visum.
Het gestelde in dit punt is .niet van toepassing op onderdanen van de
Vereenigde Socialistische Sovjet Republieken, voor wie het navolgende punt geldt. 1)
§ 4.

Sovjet-onderdanen.

Voor een onderdaan van de Vereenigde Socialistische Sovjet Republieken
moet tot toelating in Nederland, zij het ook slechts om zonder oponthoud te
transiteeren, zijn paspoort voorzien zijn van een Nederlandsch visum. Voorts
moet worden voldaan aan het gestelde onder 1, 2 en 3 van § 3 hiervoren.
Het Nederlandsche visum is uitsluitend nlet vereischt, indien hij voor transit
per vliegtuig aankomt en met de eerste gelegenheid nadien per vliegtuig zijn reis
vervolgt. Indien daartoe redelijkerwijs noodzakelijk is, dat hij na aankomst in
Nederland het vliegveld verlaat, is hij verplicht zijn paspoort in bewaring te
geven aan den ambtenaar van de grenscontrole, die hem daarvoor een ontvangstbewijs afgeeft, luidende:
"Het paspoort van den Sovjet-onderdaan ..............................................................................,
geb ................................................................................................. te ..............................................................................................,
die per vliegtuig is aangekomen en wien is aangezegd op .:..... ..........................................
per vliegtuig Nederland te verlaten, is op ............................................................ ingenomen
door den ondergeteekende, ambtenaar aan de grenscontrole te ."
Stempel
Doorlaatpost.

.............................................
.................. .
(Handteekening van den ambtenaar)".

Bij zijn vertrek wordt het paspoort tegen inname van vorenbedoeld ontvangstbewijsteruggegeven, nadat daarin de aanteekening (c.q. stempel) is gesteld:
"Doorreis met oponthoud".
§ 5. De klapperwoorden van deze circUlaire zijn:
transit,'
- van vreemdelingen in het algemeen;
bezoek;
"
"
tijdens transit;
oponthoud;
"
"
""
visumplichtigen; voorschriften betreffende transit van ............................................................ .

Men zij er aan herinnerd, dat, nu de nummering is veranderd, in de klapper
()f in het kaartenregister achter de klapperwoorden, bedoeld in punt 11 van de
circulaire 2, welke nu genummerd wordt 2bis, het nieuwe nummer moet wordén
.aangegeven.
§ 6. Met de aan deze circulaire gehechte strook wordt gehandeld op dezelfde
wijze als aangegeven in de oude Vreemdelingencirculaire n°. 2.
De Minister van Justitie,
DE VISSER.

1) Het gestelde in de § § 2 en 3 is uiteraard niet van toepassing op die categorieën vreemdelingen, voor wier toelating en verblijf in Nederland door den Minister van Justitie of andere
bevoegde autorit~t bijzondere voorwaarden zijn gesteld.
2) Voor landverhilizers kan zulks worden aangenomen, indien zij in het bezit zijn van een
ingevolge internationale overeenkomst vastgestelde "Transitkaart voor Landverhuizers"
(zie Alg. Pol. Blad van 14 Augustus 1930, Md. H).
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