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VreetndeIingendrculaire No. 6. 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 6' 
betreffende: Identiteitsbewijzen voor vreemdelm!gen van 
, bet Ministerie van BuitenJan!dsche Zaken. 

ClRCULAIRE valn den Minister van Justitie Vlm 1 October 
19'39, 5'e Afideel~rI!g, no. 2001, aam de Hoofden 

valn Plaatselijke Politie. 

Hierbijl heb ik de eer U het navolgende mede te deelen. 
§ 1. Zooals U wellicht bekend zaJ. zijn, kan ÇLoor het Minis

te1:'Ï>e van Buitenlanldsche Zalmn aan loon vreemdeling hwr te 
lande, die g'e.en geldig reispapier bezit en dat ook blijikiens een: 
ingesteld onderzoek ni,et van de bevoegde bui1Jenlandsche autori
tmten kan l'ierkrijgen en wegens zijn kortstondig verblijf in Nedier
land of om ande!I'e r.ederuen (nog) niet i,n aanmerking kan komen 
voor een Nederlandsch paspoort voor vmemdelingen (een zgn. 
gun;stpas), voor het maken van leen buitenl8illJdsche reis een 
"Identiteitsbewijs voor vr.eemdelingen van het lVIinister1e van 
Buitenlandsche Zaken" worden, afglegeven. (Hierorer handelden de 
circulair,es van den toenmaligen Minister van Buitenlandsche 
Zaken dd. 12 Februari 1935, Afd. Juridische Zaken, no. 5130 en 
27 Februari 1935, Afd. Juridische Zak,en, no. 6279 aan de Com
missarissen der Koningin in d~ pwvincies.) 

§ 2. Zoodanig identiteitsbewijs kan door genoemd Ministerie 
ook worden uitgereikt aan een vreemdeling, die gegronde mdenen 
aanvoert, waarom hijl zich niet tot de bevoegde buitenlandsche 
Overheid kan weruéLen voo'r de verkrijging van een geldig reis
papier. 

§ 3. Tot nu toe was het gebruikelijk, dat de vreemdeling, 
die in het bezit wenschte te komen van zoo'n identiteitsbewijts, 
een daartoe strekkiende aanvrage irudwnéLe, hetzij' rechtstl1eeks' bij 
het Ministerie van Buitenla'llJdsche Zalmn, hetzij: bij den Burge
meester der gemoonte, waar de vreemdeling, woonachtig was. In 
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het laatste geval zond de burgemeester de aanvrnge, vergezeld 
van alle bekende gegevens nopens belanghebbende, door naar 
het lIiinisterie van Buitenlandsche Zakien.De verstrekking van 
het identiteit.,sbewij~s vond daarna plaats, hetzij rechtstreeks door 
het lI'Iinistede van Buitenlandsche Zakienaa;n den vreemdeling. 
hetzij via den burg,emeester. 

§ ·4. Thans ben ik Illlet mijn ambtglenoot van Buitenlandsche 
Zaken overeengekomen, dat in den v,ervolg:e ten aanzien van het 
aanvragen ,en verstrekkien van leen identiteitsbewijs voor vr.eem
delingen de navolg1ende gang van zakien zal moeten worden ge
volgd. 

§ 5. Een vreemdeling, die in het bezit w.enscht te woJ:d.3n 
gesteLd van een identiteitsbewijs, moet ~rsoonliJk een daartoe 
strekkeooe aanv;rage indirenen bij, het hoofd van plaatselijke 
politie der gremeente, waar hij! woonachtig is, of bij een door het 
hoofd van plaatselijke politie aangewezen ambtenaar. 

§ 6. Bij zijn aanvr2.g1e moet de v1.1eemdeling overleggen drie 
foto's, alsmede ,een biedrag storten van f 5,- Cf 7,50 voor een 
geZin). 

§ 7. V,ervolgens moet door of van w,ege het hoofd van plaatse
lijke politie een oDJ&erzoek women ingesteld naar de identiteit en 
de anteoedJenUen van den aanvrager en naar de realiteit van de 
door hem voorgenomen reis. 

§ 8. T,evens dient ,ele.n ondelrzoek te worden ingesteld nopens 
het gredrag en de politieÈle gezindheid van bielanghebbende, als
mede nopens de vraag voor welk doel en voor hoelang hij zich 
buitenslands wenscht te begeVien, alsmede of hij nog belasting
schuld hooft te vo1Jdoen. 

§ 9. Bovendien llljOet wOl1dJen onderzocht, of .de Yreemdeling 
o,"er ,eenig vl1eJemd identiteitspapier beschikt, dat zijn geldig
heidsduur heeft Vierloren en, zoo ja, om welke reden de geldig
heidsduur daarvan niet meer kan worden v:er1engd, of om welke 
reden het voor hem onmogelijk is een buitenlaDJdschpaspoort 
te v:erkrijg-en, -een en ander door in te winneA informaties bij~ het 
betrokken consulaat. 

§ 10. Bij het inwinnen der informatires mag de. politie nimmer 
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het vneemde identiteitspapier aan het betrokkien consulaat op
zenden of aldaar achterlaten. 

§ 11. Zo:odanig oooerzoek bij de vDeleIDd", consulaten behoort 
&chterwege te wOl1dien ;g1e1aten, wannerer duidelijk is, dat het 
neerkomt op het signa1eJel1en van een politiek vluchteling aan 

een vree1XliéLe: regooring. 

§ 12. Indien dOOl' den vl'oomdeling het identiteitsbewijs wordt 
aangevraa.:,o-d., ,onder opgave, dat· hijl naar reen ander land kan of 
wil emigl1eeren, mOiet teV'Bns tOIllderzocht wordren, of hij een immi
gratievisum bij het betrokroen oonsulaat ka;n/zal verkrijgen. 

§ 13. Daarna :moet ,de aanvr:a.ge, vergezeld van alle door het 
ondelrl',oek bekiend greworoen geg\w,ens nopens den aa;nvrager en. 
van Uw.arlvies ·over het al !Of met w.enschelijke van het verleenen: 
van het verzochte identiteitsbewijs wordJen doorgezondJen naar 
den Rijksvreemdel'ÎllbO')e,ll!ditenst, Kouingin:ruegracht 21, te 's-Gra
venhage. 

§ 14. U zelf behoudt reen af,schrift Crd,oo;rslag) vanrCLe aanvrag:e 
(ll:et 1 fot,o voor Uw archief, de 2 andere foto's voegt U bij de 
<,!:oor te zenden origineele aanvrage. Tevens voegt U één afschrift 
van de aanvrage ,er bij, bestemd voor het archief van den Rijks
vreemdelingrend:Ï!enst. 

§ 15. De aanvrage mp,et schriftelijk zijn gericht aan het 
hoofd van plaatselijke politie, waarna de vreemdeling persoonlijk 
door of vanwege het hoo:lid van plaatselijkiel politi!e woxdt ont
boden ten einde grehoord te w01.1den door of vanwege da,t hoofd 
te'!" invulling van het formulier van neV!8nsgaand mOlé1el. 

§ 16. Van dat formulier gdieve U bij de doorzending der 
aanvrage 3 eXiemplaren in tie. vullen, waarvan één beS'temd is 
ViOOl' den Rijksvreemidelin:g!8lldienst, de andere voor het Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken. 

§ 17. Wanneer het Ministerie van Buitenlaru:lsche Zaken na 
.ontvangS't van de aanvrngre met Uw advies ren gegrevens nopens 
den aanvrager, alsmede ~ advies van den Rijksvre.emdelingen
d1enst termen aanw.ezig acht ,"oor inwilliging van biet Vierzoek, 
zal het identiteitsbewijs door den Minisiler van Buiteril.anrlsche 
Zaken door de tusschenkoIDst van den Rijksvmemdeli:ngendienst 
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aan het hoofd van plaatselijke politie wOliLen toegezonden met 
y,erzoek voor uitreiking daarvan zorg te willen dra!5'en. 

§ 18. Door of vanw'eg>e het hooM van plaatslelijkei politre 
wordt dan het bedrag van f 5,- of f 7,50. overg;emaakt op post
l1ek~ming no. 28991 van het Dep:àrtlement van Buitenlandsche 
Zaken en wOl1dt het :LèLentiueitspapÏ!er uit~ereikt. 

§ 19. Alle in het bezit van den Vl'eiemC1eling zijnde (verloo
pen) vreemde identiteitspapieren en andere legitimati€papieren 
(trouwbookj'e, gJeboortJebewijs e.d.) moeten bij het indien€n der 
aanvrage door de politie worden Îllg1enomen. (Zie punt 14 van 
nevensgaand formulier.) 

Aan den vreemdeling WOl1dt daarvoor l8Ien ontvangstbewijs af
g€g€Vien. De Vl'eiemdeling moet er op g;ewezen worden, dat het 
V0'or hem van het groatste belang is, dat hij, dit ontvangstbewijs 
niet kwijt raakt. 

§ 20. Het eVientueel :Doods aan hem verstrekte formulier van 
verblijfsvergunning, als bedoeld in mijn circulaire dd. 14 Juni 
1939, 2de Afdeeling A /5e. Afdeeling, no. 1166, Vl100mdelingen
circulaire no. 4 (§ 18), mag hij, IWienwel zoolang behouC1en. 

§ 21. De vreemC1e identii:!eitspapieren en andel1e 1egitimatie
papiel1en moeten met de aanvrage wOl1ëLen doorg;ezonden: :naar 
den Rijksvr'ee:mdeling;endiienst. 

§ 22. Bij de uitreiking van het identiteitsbewijs moet het in 
§ 19 g,enoemwe ontvangstbewijs door den Vl1eemdeling wederom 
WOluen 'inge1eVield. Een hem Vlerstrekt nog niet ingenomen for
mulier van verblijfsvergunning moet dan wol1C1en ing1elev€l1d. 

§ 23. De zgn. anwere le.gitimatiepap:ÏJeren kunnen dan worden 
t,eruggegeven; de Vl18emde identiteitspapi€ren ni€t. 

§ 24. Door of namens U moet vóór de uitrei1.ing in het 
identiteitsbewijs woro€n vermeld, dat en welke vreemde id€nti
teitspapiel'en van den vreemdeling en - inilien dat het geval is . 
- ook het formulier van v€rblijfsv1ergunning (alles onder ver
melding van naam en nummer) zich te Uwen bureele bevinde:n. 

§ 25 .. Een aan den Vl1eemweling verloonde verblijfsvergunning 
lIlioet in het identiteitsbiewijs wOl1wen o,"ergebracht. 
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§ 26. Wellicht ten Iwervloede maak ik U er op opmerkzaam, 
dat de in de2le circulaire v1()orge'Scweven procedure eveneens 
d1ent te wouden gevolg;d bij aanvragen om verlenging van een 
IDentiteitsbewijs. 

§ 27. De klapperWjoolld!en voor lC1ew circulaire zijn: 
~de.nUt·eitsbewijs; aanvragen i8n verstrekken van een - voor 

Vl1eemdelin§en van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken; 
weemdeling1en; aanvrag1en len verstrekIDen van i<1entiteitsbe

wij2len ,"oor - van het Ministerie van BuitJenlandsche Zaken; 
Minisberie van BuitenZar4dscihe Zak,en; aanvrag.e.n en verstrekken 

van een identiteitsbewijs vioor vl'!eemdelingen van 

§ 28. M,et de aan de2le circulairtEi geV'oegde strook ware te 
haDJdel,en als aangeg>ewm in de oude V reemldeling;e.ncirculall'6 no. 2., 
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A.am idem; Rfjksvnee.rddeU,;ngendienst 

te 's-Gro,v&nhage, Konirrl.ginnegmcht ,21. 

Ik heb de 'eer U te berich1lan, dat de h]erna genQjeh1lde: 
YDeemideling(e) bij mij neVlensgaanJde aanvrage ,om ,een identiteits
bewijs v,oor vl'eeroJdelingen van biet Ministerie' van Buit8'Jllandsche 

Zak,en heeft mgediend. 
De ter zak,e betl'ekkielijk,e gegevens zijn h]er,Û!nder vermeld. 

1. Geslachtsnaam. 

2. Voornaam (voornamen). 

3. Plaats en land ~ 
, van geboorte. 

4. Datum 

5. Woonplaats en adres hier te lande. 

6. Bewep. 

7. Gelaatsvoa:-m. 

1. 

2. 

" 0. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. Haar. I 8. 

9. Oogen. I 9. 

10. Bijzondere k,enmerk,en. \10. 

11. Voor welk doel wenscht aanvrager 111. 
(aanvraagster) zich naar het buiten
land te bege1èen '1 

12. Indien aanvrager (aanvraagst<èr) \12. 
minderjarig is, hooft hij (zij) dan 
toes,temming g.ekreg-en van zijn \ 
(ha.ar) v3Jder (moeder) (voogd(es) 7 
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13. Nationaliteit. 
130,. Inil'iJen betrokl~ene zonder nationali

teit bewe1ert te zijn, welk,e reden 
geeft hij/zij dan op, dat hij/zij: zijn( 
l1aar natiJonaliteit. heeft verlonen 7 

13b. Welk,e bewijzen kan hij/zij ,overleg
g.en, waaruit blijkt, dat hij/zij zon
der nat'üon:aJiteit is, C.q. zijn/baar 
JOorspronk,elijke nat.ionaliteit h~eft 
,"er1or,en 7 

14. Beschikt de betl'Okk!ene oVJar eenig 
identiteitspapiter, hetwelk z\in gel
digheidsduur heeft Vlerlonen 7 (Alle 
'in biet bezit van bet~klrel1'é; z\irrde 
1dentibeitspapiteren dienen hierbij te 
wOTIden gevoeg.d.) 

140,. Zoo ja, om w,elk,e 11eden kan. de 
g.eldigheidsduur idan niet me'er wor
den V'erl,engd 7 

140. Zoo neen, beeft de betrokken'e reeds 
pog'ing.en g.edaan bij de betrokken 
autoriteiten identiteitspapieren w 
v,erkrijgen 7 Bij wie en wannoar7 

15. Op welk,e papieren' kwam hij/zij: in 
Nedea:-larrd, 'en reisde hij/zij: tot op 
heden 7 

16. Sinds wanneer vBrOOieft de vneemde
ling0e) hier te lande 7 

16a. Is hij/zij, ingeschrev;en in het be~ 
volkingsl1egister 7 

16b'. Op w:elk,en datum, 'en vanwaar ko
mende werd hij/zij: 'in het bè'Vol
k'ingsregister alhi,er ingeschreven 7 

17. Is hem/haar een VierblijfsViergunn'ing 
verl,eend 7 ' 

17a. Zoo ja, tot welken datum 7 

170. Is hierv.oor door een ander,e instan
tie dan het hoord van plaats',alijme 
politie toestemming V1erleend 7 

17 c. Zoo ja, door welk,e 'instantie 7 

17id. Zoo neen, bestaat er dan bezwaar 
tegen verl'enging te zijner tijd van 
de verl'eende v'erblijfsvergunn'ing 7 
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14. 

i4a. 

Hb. 

15. 

16. 

16a. 

160. 

17. 

170,. 

17b. 

17c. 

17!d. 
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18. billen . betrokken~ 2legt te willen. 
,errri",OT,eeren, wat is dan het resultaat 
van het te meT zakJe: bij bet be
trokken consulaat ingeste1d:e onx1er
zoek~ 

18a. Kan de betrokklene >een visum 
krijgen ~ 

19. He·eft betDOkke1JJe aan U getoond 
leen van de bevoegde belastinoo-auto
riteiten ontvan@en bewijs" dat hij, 
geen belastingschuld miee:rb')eft te 
vo01doen? 

19a. Zoo ja, dan gelieve U dit bewijs 
hiernevens iJs Vioegen. 

20. Werd door betrokkene oon verzoek 
gedaan .om tot NederlanéQer te wor
den @enaturalis8lerd? 

2Oa. Werd op dit verzoek gunstig ~
wdvisee.rd ~ 

21. Is hij hwI' te lande of elders dienst
plichtig~ 

21a. Zoo neen, waarom nlet? 

21b'. Zoo ja, heeft hij aan zijn verplich
. tingen voldaan? 

22. Kwam hij/zij' terzame eenig strafbaar 
feit met de politie of' justitie in 
aanraking, tOf is er iets anders na
deeligs in de politie-administratie 
.omtrent hem/haar bekend? 

23. Bioe staat hij/zij: bemend? 

23a. W.ordt hij/zij: betrouwbaar geacht? 

24. Is betrokkene gefuuwd 7 

24a. Naam van haar/zijn echtgenoot(e). 
24b'. V.oornaam (voornamen) van haar/ 

zijn echtgenoot(e). 
24e. Is betrokkene gesoheiden'? 

24l.d. V.oornamen en naam van haar/zijn 
gescheiden echtg'ènoot(e). 

24e. Datum, plaats en land van geboorte 
van echtgenoot(e). 
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19. 

19a. 

20. 

20a. 

21. 

21a. 

210. 

22. 

23. 

200. 

24. 

24a. 
24b. 

24e. 

24!d. 

24e. 
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25. Heeft betrokl.rene k'in,deren? 

25a. HOie~eel? 

25b. Wat is/zijn de naam/namen van 
zijn/haar kind(eren) len plaats ",n 
datum van zijnjhaar/hun geboorte? 

26 .. Bijzondere m~dJeièl!eelin:gen. 

27. Betrokke1JJe heeft gestort een bedrag 
van: 

A!dvies: 

25. 

25a. 

25b. 

26. 

27. 

BIJLAGE. 

Naar mijn meening ware op het door deen) vreoemdeling(e) 
gedane ver2loek om in het bezit te worden gesteld van een 
identiteitsbewijs Vioor vr8lemièl!elingeh van het Ministerie van Bui
tenlandsche Zaken gunstig/afwij2lend te beschikken. 

Redenen waal1Om: 

Hoof!d. Van plaats.elijke politie. 
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