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VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 8a, 
betreffende: Woonplaats van "vluchtelingen", in Neder

land g'ekomen na t Maart t 938. 

,CIRCULAIRE vaJn den s.ecretaris-Generaal, wnd. Hoofd van 
Ihet Depalfteme:nt vam, Justitie van 24 Jwni 1940, Afd. Politie, 

RijksvrBemdelirvgendienst, R No. 12411'40, aan Heeren 
Procwreurs-Gemeraal, fgd. Direct,eur.en van PolitiB 

en Hoofde.n van plaatselijke Politie. 

( H~t is mijl, om v;erschillem],e :reëLenen, noodig g~bl~kien om de 
vrijJ:l~id van hi~r te laooe verblijv,ende "vlucht~1in~en", zich in 

h~t ~heele Rijk te kunnen v;estig;en, eenig1el'mate te beperken. 
In v;erband daar~e bepaal ik, dat "vluchtelingen", die na; 

1 Mruart 1938 In N~d~rland zijn billTIJeng;ekomen, hun domicilie 
niet naar ,een ané1el1e gemeente ih ons land mogien oVierbrengen. 
dan met mijllJe vooraf V18r1ooné1e toestemming. 

Belanghebbenden moeten hun v;erzoek om' zich in een andere· 
gemeente te mogen v;est~n, ind:Ï!ecoon bijl het Hoofd van plaatse
lijke polit:i!e der @eme~nte, waar zij wonen. Dez·e doet een formu
lier invul1en, van nevensgaand model, hetwelk hij. voor advies 
toezendt ruan het Hoo:lld van plaatselijkJe polit:Ï!e der gemeente,. 
WaiaT belanghebbem'Le zich wil Vlesttg,en . 
. Na terugonti'langst zendt hij, deaanvrag1e aan mij in. Mijn be

slissing daarop zaJ ik ter kiennis brengen .van die beide betrokken 
Hoo:llden van plaats'elijlke politi,e. 

De klapperwooré1en van deze circulaire zijn: 

Vluoht;,el1rng:ein ~ Vlerblijf van 

Verblijf - van vluchtelingen 

1 Maart 1938. 

Met de aan dez,e circulaire g;ehechte strook ware te handelen. 
als aangegeVien. in lete Vl'eemdelingencirculaü'e No. 2bis. 

De Searetaris-Generaal, 
wnd. Hoofd van !bet Departement vam .Justit.ie, 

J. C. TENKINK. wnd. 

Juni 1940-A. 
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POLITIE TE 

AANVRAGE TEN BEHOEVE VAN EEN VLUCHTELING, DIE 

NA 1 MAART 1938 NEDERLAND IS BINNENGEKOMEN, OM 

TOESTEiJDUNG TOT OVERBRENGING VAN ZIJN DOMICILIE 

NAAR EEN ANDERE GEMEENTE. 

Naam en voornamen: 

Datum !en plaats -van geboorte: 

Nationaliteit: 

Nu=er, 'datum -van afgifte en g.eldigheids
duur van het paspoort, zoomede door welke 
instantie het w,ero afg<egeven. Indien niet 
in het bezit van paspoort, dienen andere 
identiteitspapier,en te worden vermeld. 

Beroep: 

Godsdienst: 

Te@enwoordig adres: 

Wann,eer is hij in Nederland @ekomen 7 Welke 
zij,n de voorwaarden waarop hij werd toege
laten (Viermelden, inilien binnenkomst in ons 
lanid illegaal plaats heeft g,eba.d) 7 HOle 
WÜ'I,dt in zijn onderhoud voorzien 7 

In welke gemeente mI hij, zich vestigen, 
waarom en aan welk aJd:res 7 

W eThB zullen zijn besi:aa.nsmidàJelen in die ge
meente zijn 7 
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Namen, gehoorte:dlata en -plaatsen van zijn ge
zinsleden: 

Geldt deze a.anvraag ook voor die g,ezinsleden 7 

Hoe luidden de destijds omtrent hem in het 
buitenland ingewonnen inlichtingen 7 

Wat is er te zijnen lli8Ideele bekend 7 

Zijn omstandigheden bemend, welme zich tegen 
de verplaatsing van het domicilie verzetten 7 

BIJLA.GE. 

Arlvies van het Hoofd van plaatselijlkie politie der gmneente van' 
vestiging. 

.................................... 19 ............. . 
Het Hoofd van plaatselijke pplitie, 

Juni 1940-A. 
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.A!dVÏ!es van het Hoofd van plaatselijloo politie der gemeente, wctar 
vestiging wordt beoogd. 

' .... 19 ..... 

Het Hoofd vam plaats'eliJke 1Jolilie, 

Juni1940-A. 

( 




