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MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDEELING POLITIE 
Bureau Rijksvreemdelingendienst 's-Gravenhage, 10 December 1945 

Koninginnegracht 21 N °.Al. 42 
Betreffende : Telefoon 117470 

Verzoeken verblijf hier te lande van 
personen van Duitsche nationaliteit 
2 Bijlagen 

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VREEMDELINGENCIRCULAIRE A 

Ingevolge het bepaalde in par. 4 van de Vreemdelingencirculaire A, d.d. 1 October 
1945, heb ik de eer U na de terzake verkregen goedkeuring van Zijne Excellentie den 
Minister van Justitie het navolgende mede te deelen. · 

Bij de behandeling van de door personen van Duitsche nationaliteit bij U ingediende 
verzoekschriften om in aanmerking te mogen komen voor een vergunning voor tijdelijk 
voortgezet verblijf in Nederland, verzoek ik U bij het samenstellen van Uwe bevindingen 
en advies gebruik te maken van de formulieren, waarvan de modellen hiernevens zijn 
gevoegd. 

Voor de hoofden van gezinnen, de bij hem (haar) al of niet inwonende echtgenoot(e), 
alsmede voor alleen wonende personen, moet staat A gebruikt worden, terwijl voor 
de inwonende kinderen van 16 jaar en ouder staat B moet worden ingevuld. 

Voor de verstrekking van deze formulieren kan dezerzijds niet worden zorg
gedragen. 

Vanzelfsprekend kan de invulling der daarop voorkomende vragen niet steeds 
plaats vinden aan de hand van de vérklaringen der betrokkenen zelf, doch zal door U 
omtrent de juistheid hunner opgaven" een onderzoek moeten worden ingesteld ter 
verifieering van een en ander. 

Eveneens acht ik het gewenscht dat, wanneer schriftelijke verklaringen betreffende 
beweerde goede of-illegale verrichtingen van requestranten worden overgelegd, omtrent 
de juistheid en de intrensieke waarde dier verklaringen een nauwgezet onderzoek zal 
worden ingesteld. 

Ter verkrijging van een juist inzicht omtrent hun politieke gedragingen zal niet 
mogen worden nagelaten den bevoegden politieken opsporingsdienst te raadplegen. 

Met betrekking tot de volgorde van behandeling der bij U binnengekomen verzoek
schriften ware als volgt te handelen. 

Eerst dienen behandeld te worden de verzoekschriften van: 

a. die personen van Duitsche nationaliteit, die na 10 Mei 1940 in Nederland verblijf 
hebben genomen of verkregen en 

b. die personen van Duitsche nationaliteit, die volgens de U ter beschikking staande 
of komende inlichtingen zich politiek min of meer op den voorgrond hebben 
geplaatst. 

Tot nader order moge ik aan Uw beleid de beoordeeling overlaten of in bepaalde 
gevallen ter bescherming van de openbare orde tot hunne inbewaringstelling moet 
worden overgegaan. 

Ik verzoek U regelmatig de onderzochte en afgehandelde verzoekschriften bij het 
Bureau van den Rijksvreemdelingendienst, Koninginnegracht 21 te 's-Gravenhage 
in te zenden en derhalve daarmede niet te wachten, totdat U over een groot aantal 
daarvan beschikt. 

Het is de wensch van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, dat de terzake 
betrekkelijke adviezen steeds door U persoonlijk als hoofd van de plaatselijke politie 
worden gegeven en onderteekend. 

Deze circulaire behoort te worden opgeborgen bij de Vreemdelingencirculaire A 

Het hoofd van het Bureau Rzj'ksvreerndelingendienst, 

(J. GREVELINK) 
Aan 
H.H. Hoofden van plaatselzj'ke politie. 
(Ter kennisneming aan H.H. Procureurs-Gene
raal fgd: Directeuren van Politie.) 
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POLITIE te STAAT A . 
Nr. 

In te vullen voor het gezinshoofd en (eventueele) echtgenoot (e), alsmede voor 
alleen wonende personen. 

(voor echtgenoot (e) hetzelfde nummer te gebruiken onder toevoeging van II; 
dus indien men aan den Staat van den man het nummer 29 heeft gegeven, dan krijgt 
de Staat waarop de gegevens van de vrouw worden ingevuld het nummer 29II) 

1. Naam en voornamen (voluit): 

2. Datum en plaats van geboorte: 

3. Woonplaats, straat, en huisnummer: 

4. Verblijft hij nu elders? 
Zoo ja, waar en als hoedanig (b.v. als krijgs-
gevangene)? 

5. Beroep: 

6. Huidige nationaliteit: 

7. Uit welke identiteitspapieren blijkt dit? 

8. Voor staatloozen: 

a. Sedert wanneer is hij staatloos: 

b. Welke nationaliteit had hij voordien: 

c. Door welke oorzaak heeft hij die verloren: 

d. Heeft hij tijdens de bezetting de Duitsche 
nationaliteit gekregen? 

e. In bevestigend geval: 
Waarom heeft hij deze aanvaard? 

9. Heeft hij meer dan één nationaliteit? 
Zoo ja, welke en op welke wijze verkregen? 

10. Voor staatloozen gehuwd met een Nederland
sche vrouw: 

a. Datum van het huwelijk? 

b. Geboorteplaats en -datum van de minder
jarige kinderen? 

11. Datum van vestiging in Nederland. 
Woonplaatsen gedurende de laatste 10 Jaren 
met data van in- en afschrijvingen: 
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8. Is hij tijdens of na de bezetting uitgeweken 1 

en nadien weer teruggekom en? 

9. A. Is hij tijden s de bezetting in Duitschen 
overheids- of semi-overheidsdienst geweest? 

In bevestigingsgeval : 
a. bij welke instantie: 

b. in welke functie: 

c. van wanneer tot wanneer: 

d. waarom heeft hij dien dienst aanvaard? 

B. Is hij in dienst geweest van een Duitschen 
werkgever? 

Zoo ja, van wanneer tot wanneer? 

10. Zijn bij Uw dienst, bij andere instantie's (b.v. 
P.O.D.) nog andere bezwaren van politi eken 
of crimineelen aard tegen hem bekend, klachten 
daaromtrent binnengekomen, of door betrouw
baar onderzoek in de naaste omgeving van de 
woning van betrokkene naar vorengekomen? 

11. Is hij in bewaring? 

Zoo ja, sedert wanneer? 

Door welke instantie aangehouden? 

Om welke reden? 
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12. Op welke gronden beweert hij, of meent hij 
te kunnen aantoonen, een oprecht vriend van 
het Nederlandsche volk te zijn? 
(Hiernevens puntsgewijze in het kort te ver
melden, met verwijzing naar overgelegde be
wijsstukken) 

13. Heeft hij zich volgens U, gezien de beantwoor
ding van de vragen 1 t /m 12, vóór en tijdens 
de bezetting als een oprecht vriend van het 
Nederlandsche volk gedragen en behoort hem 
derhalve voortgezet verblijf in Nederland te 
worden toegestaan. 

Verzoeke naam en rang van den betrokken politie
ambtenaar, die het onderzoek ten aanzien van 
dezen persoon heeft verricht te vermelden. 

194 . 

Het Hoofd van plaatselijke politie, 




