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Betreffende: Uitvoering Vreemdelill1gencirculair,e No. 9 
(op te bergen bij Vr.eemdleling1encirculaire No. 9). 

AANSCHRIJVING vaJn den Commissarris vam Rijkspolitie l'e 
klasse, HooM varli den Rijksweerndelin:gendiemt, v{J)n 26 April 
1940, AfdeeliJng PoUt'ie, Rijksvreemdelingel1J.dienst (R8gistratie), 
R. No. 10'69 C/II, oon H.H. Inspectewrs der Invoerrechten €in 

Accfiinzen te Winsdhoten, Almelo, Oldenzaal, Ensch.ede, Win.
terswijk, Lobith, Nijmegdn, Venlo, Kerkraile, Maastricht, 
SittaJrd, Roermoirlid, Eindhoven, Tilbwrg, Breda, Roose:n
da,al, Temeu.zen, Vlissingoo, Amsterdam (0.-1. Huis) en 
H(J)a.rlem; H.H. Dist'rictscommamdililwender Kon. Mare
chaussee te Roermond, Nijmegen, Arnhem, Zutphen, 
Zwolle, GrOlnvngen, Assen, Vliss'ÏJngen, BNJIrlJ,a, Eind:.. 
'hove.n, 's-Hertoge:nbosch en Maastricht; H.H. Chefs 
,doorlaatposteln te Hoek van Hollan'bd, lf'iaalhaven, 
Hoojdinspectewr Chef Rivierpolitie Rott.erdam (11') 

Park haven; He@)' Commissaris van Politie Zaa;n
.dam; ReBr I!nspectewr der Kon. Marechauss.ee 

(Die'nst der Grensbewaking). 

Uit de mij toegewnden contrölJekaart,ell is gebLeken, dat door 
vele vl'eemChelingen deZie kaartJc;n ni-et in blokLetters wOl'den in
g'evu1d, Ziooals op de kaart staat aangegev;en. Hierdoor is ïn vele 
gevallien ièLe naam ni'et meeQ" te ontcijferen. ,Vaar de kaaI'bilu 
wOl1<len opglenomen in de c!entrale ka,rtotbJeek van mijn dienst, is 
het dui<delijk, dat leen kaart, waaTop de n&1.m onduiJdelijk is 
il1§evulld, Zieer storend werkt; zelfs bestaat de mogdijkheid, dat 
op deze wijze de contrö1e te mijnen bmee1e met kan wOl1d-endoor
gevoerd en dus IcUe door den l\'finister van Justitie uitgevaaI'digde 
voorsclnift'en niet zonden kunnen wor.c1ren nageleefd. 

In Vlerband met het vOTenstaande moge ik U dringend v,erZÜlelmn 
U we medewerking te V!er1een,en, opdat de gegevens op de coutrö1e
kaarten op zeer duidelijke . wijz-e wODden ing1evulc1. Indi>en een 
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kaart hj,aTaan lliet voldoet, waDe dez,e te weigeren. Den vl'eemde- , 
ling ware alsdan g,e,en doorlating ne v,er1eenen, alvol'ens de kaart 
.op du~delijke wijz,e is ing;evulJd. Het feit, dat betDokkene hier
door in zijn l1eis vertraging zou ond:ewinden, geeft g.een aanleiding 
af te wij kien van de thans ~1deDide- bepalingen. 

W,ellicht t,en overvloede mDg'e ik nog opmerken, dat het niet 
noodzakelijk is, dat de vl,elemdeling de kaart pers(}onlijk invult. 
IndÎlen voor dien betrokkJen ambtenaar daa;rtoe de ~legenheid 

bestaat, is daart:egen deZderzijds g,ee-n bezwaar. De ve'reischte ge
g;ev18ns ûjn uiteraal1cl te v;erg18lijken met het l1eispapier van be
tl'okkene, tenvij,l de vl1e,emc1Jeling in ieder g'eval zijn hanclteekening 
op de kaart moet plaatsen. 

Voorts zij nog Vlermekl, dat door in Nederland in het be
wakingsglebied leerste linie ~vestigde vreemdelirig'en, welkie voor 
hun beroepdag,elijkB de gllens moeten overschrijden en aan wie 
door den VisaJdienst Ie-en terugkeervisum is ver1eeDicl voo'r een 
o14bepàald ,aanfJ.al g11(~'nIS:O"/)W8c'hr6idint{l'W/.) noch bij: Ïnl1e-is, noch bij 
uitlleis teen contréî1ekaart behoeft te wOtl'dte.n 'ingevuld. 

Een wijziging daartoe van de Vlleemdeliugeucirculaire No. 9 
zal biune-nkort ir,erschijne.n. 
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De CommissG/ris v:an, RijkspoUtiJe 1,e klasse) 
J. GREVELINK. 




