
Buitengewoon Vreemdelingenvoorschrift A. 

BUITENGEWOON VREEMDELINGEN
VOORSCHRIFT A, 

betreffende het z.g. "groote gr•ensv·erkeer". 
CIRCULAIRE van den Secretaris-Generaal, wnd. Hoofd van 
'het DepMtement van Justitie van 18 Juni 1940, Afd. Politie, 
Rijksvre.emdelingendien~t, R. No. 1244/1940, aan He<?Jren 
Procurewrs-G.eneraal, fgd. Directeu1·en van· Politie, en aa!J'I, 

de;n Inspecteur der Koninklijke Mar.echaussee (menst 
der Politiaire Grensbewaking). 

Ik heb d!à eer UedelgrootachtbarejUhooged•elgest11enge te be
richten, •diat tot nader bericht de Vl1eemdelinge:ncirculail'e no. 5 
en alle andiere voorschriften bet1'8ff~nde de voorwaa])(:Len tot ov·e:r

schrijrding van idie Nederlandsere grenz•en, 1) met ingang van heden 
buiten werking zijn gesteld. In de plaats daarvan gelden, onmiéL
dellijk ingaande, de volgende regels: 

Par. 1. Overschi:ijding der grenzen is slechts toegestaan aan: 

1. Personen, die .een na 28 Mei 1940 afgegeven Duitsch "Sicht
ver:merk" met de toevoeging "nach den Niederlanden" of "auch 
nach den Nieder1anden" V<ertoonen; 

2. Personen, die een "Sichtv;ermerk" wrtoonen, dat door een 
Duitscoo "Sichtvermerkstelle" in de bezette N.ededandsche gebie
den na 28 Mei 1940 afgegev;en is. Zullm "Sichtwrmerkstelle" be
vinJden zich in Den Hoog, Alrnsterdam, Rotterdam en Maastricht; 

3. Personen, die •een ora:nje-geklem1den "Durchlaszschein" ver
toonen. 

Op dezen Durchl,as~schein, welker afmetingten ongeveer 101/z bij, 
15 cm zijn, komen de volgende gegevens voor: 

i) Het z.g. kleine g])ensverkeer zal afzonld,erlijk worden ge11egald 
in een naider belmnd te maken voorschrift. . 
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DURCHLASZSCHEIN. Nr ............ . 

Der 
bi€ï ··························"è":Bërui;···vörnamë·;··F"äiïiiHëiïiïäffiié)" ............... ···················· 

geboren am 

wohnhaft in 

in 

ist berechtigt, unter Varlage des - D~enstausweis,es -

Passes - der K·ennkarte - des aJmtlichen Licht-

bildausweises: 

ausg.estellt von 

in der Zeit vom 

Nr. 

.............. bis 1940 

die Grenze zwischen dem Heichsgebiet und den Ni·eéLerlanden 

an amtlich zugelassener Übergangstelle einmal - und zurück -
wiederholt - zu überschDeiten. 

Beim letzt•en G11enzübe:rtritt ist der Schein an der Grenzi.i.ber
gan:gsstelle abzugeben. 

(Stempel) 

.................. ,den 

(Dienststelle) 
J.A. 

(Unterschrift) 

Deze "Durchla.szscheine" wo11CLen afgegeven: 

1940., 

a. door den 1Iinister en Chef der Rijkskanselarij te Berlijn; 
b. door den Rijks-commissaris voor de be:z,ette Nederlandsche 

gebi>ed•en te 's-Gravenhage. 

· ·4. P,ersonen, die 'een door de (Duitsche) militaire instanties 
afg.eg·even oranj,e-gekleuroe ."Durchlaszschein" of "Gr.enzübertritts
schein" v•ertoonen. "Gr.enzübertrittsscheine" woroen slechts aan. 

militairen afg.eg•eV>en. 
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Par. 2. Voorts w-oidt ter kennis ~eb:racht, dat tot binnenkomst 
.in Duitschland .een "Sichtv;ermerk", af~egeven door één der "Ein
und Au.sreiseste11en des Höhe:ren S.S. und Poliz,eiführers" bij; den 
.Rij,kscommissaris voor de bezette Nederlandsolie gebieden te den 
Raag, Rotterdam, Amste!ldam en Maastricht, Vlel'eischt is. 

Hierbijt zij opgemerkt, dat afgifte van "Sichtvermerken" slechts 
dan in overweging kan worden genomen, ind~en de aanvrager 

.a. zijn woonplaats of voorirlurend verblijf in Duitseliland of 
in Bohemen-Momvië heeft en daarheen wil terugk.eeren; 

b. voor zaken-doe1einden naar DuitsehlaiJJd wil 11eiz.en en een 
13Janbev•eling van de "Wirtschaftsprüfstelle des Reichskom
missars fü:r Finanz und Wirtschaft" in den Haag, Juliana 
van Stolberglaan 45, tot verkrijging van e·en Sichtverrnerk 
overlegt. 

Par. 3. Voor binnenkamst in de bezette Nederlandsolie gebie
den is een "Sichtv;erme:rk" van een "Sichtvermerksbehörde" in 
Duitschland vereischt. 

Par. 4. Reizen van Nede:rlandsche onderdanen naar één der 
:neutTra1e staten is tot nad,e:r bericht ni•et gewenscht. 

Par. 5. Dit buitenge_wone voorschrift behoort te wol'den opge-
1e~d bij; de Vl'eem.deli11g1encirculaires-. 

De klapperwoo!lden zijn: 

Gne,nsvM"k:eer - in verband met de Duitsche bezetting. 
Duitsd"/w3 bezetting - grensveTkeer i. v. m. -
Buit-e,ngewoon voorsdhrift - betl'effende grensverkeer. 

De hoofden van plaatselijkJe politi'e en de chefs van de organen 
der g11ens-bewaking worden v;e:rzocht op de ~wone wij,ze een be
richt van ontva.ngst van dit voorschrift in te zenden. 

Juni 1940-AB. 

De Se!Jretaris-Gerneraal, 
wnd. H-oofd van "/vet De.parfJ.ement van Justitie, 

J. C. TENKINK wnd. 




