
~ DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. 

2e AFDEELING A. 's-Gravenhage, 14 Juni 1939. 

N°. 1202. 

Betreffende: 
VREEMDELINGENCIRCULAIRE N°. 2. ,,~
AANWIJZINGEN A. 

Transit van vluchtelingen. 

Vertrek met schip 
van een buiten
landsche reederij. 

Bestemming voor 
het verre Oosten. 

Vóór-visum niet 
als visum be
schouwd. 

P~olsche consu
laire paspoorten 
zonder contróle
stempel. 

Immigratie
bepalingen. 

Ter nadere uitvoering van de Vreemdelingencirculaire N°. 2 betreffende 
transit van vluchtelingen worden door mij de navolgende "Aanwijzingen" vast
gesteld, die met ingang van 1 Juli 1939 van kracht worden. 

A. Toelating voor transit is niet toegestaan, ook al is overigen s voldaan aan 
de voorwaarden, gesteld in punt 1, sub b, aan vluchtelingen: 

1. Die niet rechtstreeks komen uit het land, hetwelk zij hebben verlaten 
onder den druk der omstandigheden aldaar en die uit een Nederlandsche 'of 
buitenlandsche haven willen vertrekken met een schip van een buitenIandsche 
reederij; 

2. Met bestemming naar Siam (Bangkok), Fransch Indo-China (Saigon), 
China, Japan, Korea en Mandsjoekwo. 

B. Onder visum kan niet worden verstaan een bewijs of schriftelijke belofte 
e. d. van consulaire ambtenaren, dat aan den betrokken vreemdeling hier te lande 
of elders een visum verstrekt zal worden (zgn. "Voor-visum"). 

C. Voor transit, indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, kunnen 
wel worden toegelaten Poolsche vluchtelingen, ook al is hun vóór 30 October 1938 
afgegeven consulair paspoort niet voorzien van het controle-stempel, als bedoeld 
in de bekendmakingen van den Administrateur voor de Grensbewaking en 
den Rijksvreemdelingendienst in het Algemeen Politieblad van 12 Januari en 
9 Februari 1939. 

D. Hieronder volgen eenige bijzonderheden betreffende de immigratie
bepalingen voor: 

ARGENTINIË •. 

Immigratie-visa kunnen slechts worden afgegeven na machtiging van de 
Directie van Immigratie te Buenos-Aires. 

Behalve het visum, luidende: "Visto en este Consulado de Ia Republica 
Argentina en ...... ", krijgen immigranten nog een lijst mede met foto, 
waarin alle persoonlijke bijzonderheden voorkomen. 

Een toerist ontvangt, buiten het visum in het paspoort, een zgn. toeristen
certificaat met foto. 

Voorbeeld van valsch Argentijnsch visum in Algemeen Politieblad van 
6 April 1939. 

Aan 
Heeren Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren 
van Politie, den Heer Inspecteur der Koninklijke 
Marechaussee, Bureau Grensbewaking en Rijks
vreemdelingendienst. 
Hoofden van Plaatselijke Politie. 
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