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VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 9, 
betrdfenidle : Controle op het inkomende en uitgaande 

verk,eer van, vreemdeling,en. 

CIRCULAIRE vam den Minister VlVn Justitie vam 20 April 1940, 
Af,deelivn[J Politie, Rijksvreemdelingendievnst, R. No. 1069, oom 

He,erg;Yb P~·ooureurs,.Gm'lmY1(û, fgd. Directeuren van Politie 
i. eon ,den Heer I'I1J8peot,eur der Konimklfjke Maredhaussee 

(Dienst der (Jrrensbew.akinfJ'). 

Ik heb de Ieler Uede1grootachtbaI1e/Uhoü~ed<élg1e~trel1g1e te be
richten, dat het na oVier1eg met mijn AmbtgellJo:oten van Finan
ciën, BuiiJen1anidsche Zamen en Defensie, alsmede met het Alge
meen Roofdkwarti'el' wenschelijk is geb1eklen de grenscontrö1e 
op vl1eemc'Lelingen nogmaals uit te bn,:i:den en wel tot het imko
mle:nditj en uitg,aande vermooI' van atle vreemdielin~en. In verband 
daarmede Vlervalt de nog nif'Jt in werking;' @ietredl2!L Vl1eemc1elin~ 
~encirculaÎl1é"no. 9 ldid. 5 April jl. en komt daarvoor deze cirou-
1aire in dje plaats, dte g,elijik: g!enummerd is. 

§ 1. T<ëIlgleVlolg,e van de buiten!Siewone tijdsomstandigheden 
acht ik het noodzakelijik: dat het toezicht op de· naar Nederland 
momenéJie ,en uit Nederland ,nert:rekklellJde vr,eemdelingen wordt 
verscherpt. 

De hier VloJ.g1endie regeling g'leIdt voor a11e vr,eemdelingen eu, 
w,el met ingang van hedien. 

§ 2. Door die zorg van de ambiJenaren van de:n dOoorlaatpOost 
woi:1è!,t voor ,elmen Vl'e<emdeling, n'aar Nedlerland komende of uit 
Nedierland Vlertl1ekkendie, leen "oOoritrö1ekaart" ingevuld, die hem 
djaartoo dOoor die ambtenaren wondt uitge).',eikt. 

De invulling behOoorl te g>eschi~d!en volgens de aanwij,zingen 
op die kaart vermeld. 

De naam van den vreemdeling dient met blokl'etters. te wOorden 
g'leschreven; de ingevu1de gJegJeVlens wODd!en zoovool mogelijk ge-
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controleeJJd aan de hand van het paspoort of ander geldig ièLenti
teitspapÏ!er van den vreemdeling. 

§ 3. De ingl8vu1de contrölekaarren women ingenomen en door 
de zorg van den chef van den betrokken doorlaatpost iederen dag 
toegezonden aan het hoo:fid van den Rijksvreemdelingendi:enst, 
Eoninginnegracht 21, 's·Gravenhage. 

Deve doot :l!e opDiernen in de oentraLe kartothook van dien 
dienst. 

§ 4. Geen oontröl,ekaart wol1d.t noah bij:iUl1eis, noch bij uitreis 
ingle'VUld door dien vreem.deling: 

a. me in het bezit is van een diplomatiek paspoort of van 
een vrij:stelling, als bedoeld in het Hewakingsvoorschrift (art. 2, 
lid 2, punten a. en b.). 

Het model derer vrijstellingen is opgenomen in VDeemdelingen
circulaire no. 10; 

b. die als aangemonsterde zooman met zijn schip aankomt of 
v,ertl1ekt ; 

c. wien de toegang tot Nederland womt verleend op ViBrtoon 
van leen pas voor gl1ensv.erkeer of een "Grenzausweis"; 

Id. wien de toegang tot Nederland womt ViBrleend op grond 
van de Vreemdelingencirculaire no. 3bis; sub 2 en 3; 

,e, die, schipper zijnde, van Belgische nationaliteit, met. zijn 
schip naar NedJerland kQlID.t of daaruit VlertDekt, alsmooe zij;n @e
zinsledJen di,e aan boord thuis behooren en de personen in dienst 
van den schipper, één en ander voorzoover zij, eveneens de Belgi
sche nationalit,eit bezitten .. 

. § 5. Aan de doorlaatposten zullen zoo spoedig mogelijk de 
contrölekaarten worden toegezonden; verdere bestellingen gBlieve 
men zoo tijdig mogelij:k tie doen. 

§ 6. De oontrolekaarben waarop het wool1d. "In" voorkomt, 
woroen gebezigd VOOT het inkomoende verkOOT (k1eur der kaarten 
gleel); ~e, waarop het woord "Uit" voorkO!IDt worden gebezigd, 
voor hert; uitgaandje verkeer (kleur der kaarten rood). 
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§ 7. Deze circulaire kan wO!I'den aangehaaJd als "Contröle
circulaire". 

Met de aangl8hechre strook wordt gehandeld als aangegewn 
in V reemdeling'encirculaire nO. 2bis. 

§ 8. De klapperwool1den' de:l!er circulaire zijn: 
Cómtrd&e,kaC/Jrt; mvo:er8nfj - bij doorlating van vreemdelingen; 
Grmz.saontrdte; 1J.n/IJOIe:r1Jn[} aontrdlek:p,a,rt bij doorlatin(} van 

vr,eerrJàeling,f}n. 
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De Minister van Justitie, 
P. S. GERBRANDY. 




