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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Ministerie van Justitie: Algemene en Juridische Zaken (AJZ) van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking

Periodisering:
archiefvorming: 1956-1976
oudste stuk - jongste stuk: 1938-1981

Archiefbloknummer:
J26570

Omvang:
398 inventarisnummer(s); 6,30 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Ministerie van Justitie / Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking / Algemene en 
Juridische Zaken (AJZ)

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van Algemene en Juridische Zaken van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking van het Ministerie van Justitie (1956-1976) bestaat voor een groot deel uit stukken 
betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van Europese en Bilaterale verdragen 
met betrekking tot zaken als grenscontroles, (afschaffing van) visumplicht, politiek vluchtelingen, 
asielverzoeken, immigratie en uitwijzing.
Daarnaast bevat het archief instructies voor de bevoegdheden van douanekantoren, dossiers 
inzake grenssmokkel, ingekomen klachten bij de uitvoering van grenscontroles, stukken in 
verband met afgifte van visa, werk- en verblijfsvergunningen, stukken in verband met adoptie, 
beleid ten opzichte van gastarbeiders, en ingekomen verzoeken om inlichtingen over in Nederland 
verblijvende personen. Ook is er een vergelijkend overzicht te vinden van de voorschriften in 
diverse landen, ter voorbereiding op een nieuwe Nederlandse Vreemdelingenwet.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B).

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Algemene en Juridische Zaken (AJZ) van de 
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, nummer toegang 2.09.52, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Justitie / Vreemdelingenzaken AJZ, 2.09.52, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Wetten en voorschriften

WETTEN EN VOORSCHRIFTEN
Elke vluchteling is een vreemdeling, maar niet elke vreemdeling is een vluchteling. De groep 
vreemdelingen valt namelijk uiteen in diverse categorieën, zoals: toeristen, vreemde stagiaires, 
vluchtelingen en buitenlandse pleegkinderen. Kortom: iedereen, die niet in het bezit is van de 
Nederlandse nationaliteit.

Het begrip vreemdeling is wel aan een zekere ontwikkeling onderhevig geweest. Vóór 1795 wordt 
iedereen, die gevestigd is in een bepaald gewest en zich naar een ander gewest wil begeven door 
de Staten en stedelijke besturen van dit laatstgenoemde gewest als vreemdeling beschouwd. In 
1795 (Bataafse Republiek) wordt het staatsburgerschap ingevoerd en na de inlijving bij Frankrijk in 
1810 bepaalt Napoléon dat het Koninkrijk Holland nationale grenzen en douane krijgt.Vanaf 1813 
gaat Willem I invloed uitoefenen op onze grensvorming en wordt de vreemdeling iemand, die van 
buiten deze grenzen het Koninkrijk binnenkomt, dus niet het Nederlandse staatsburgerschap bezit 
(Souverein Besluit d.d. 12 december 1813).

Tot 1848 is de vreemdeling een zeldzame figuur in de wetgeving. In de Grondwet(-sherziening) van
dat jaar (art. 4 tweede lid) wordt de opdracht opgenomen tot de regeling bij de wet van de 
toelating en uitzetting van vreemdelingen. Deze opdracht resulteert op 13 augustus 1849 in het van
kracht worden van de Wet houdende toelating en uitzetting van vreemdelingen. Deze 
zogenaamde le Vreemdelingenwet geeft in essentie aan, dat iedere vreemdeling welkom is in 
Nederland, mits er geen bezwaren tegen zijn persoon bestaan. Deze wet is echter niet in staat het 
gewoonterecht ten volle te doorbreken en bovendien blijkt direct na publicatie, dat deze wet op 
meerdere punten niet helemaal waterdicht is: de enorme hoeveelheid missives en circulaires die 
dan volgt is daarvan een concreet bewijs. In feite is deze le Vreemdelingenwet (buiten de artt. 9 en 
20) nooit toegepast, behalve de gedachte (iedereen is welkom), die eraan ten grondslag ligt.

Na de eerste wereldoorlog, wanneer Nederland lering heeft getrokken uit zijn eerste confrontatie 
met een massale vluchtelingenstroom, blijkt men behoefte te hebben aan een wettelijke regeling 
van het vreemdelingentoezicht. De vrucht van deze behoefte wordt de zogenaamde 
"Vreemdelingentoezichtwet", voluit genaamd de Wet houdende nadere voorzieningen in de 
tegenwoordig buitengewone omstandigheden betreffende het toezicht op hier te lande 
vertoevende vreemdelingen (d.d. 17 juni 1918).

Het hierna uitgevaardigde K.B. van 16 augustus 1918, het Vreemdelingenreglement, dient ter 
uitvoering van art. 1 van de Vreemdelingentoezichtwet en wordt de basis van een systeem van 
verblijfsvergunningen en bijzondere maatregelen van toezicht en daardoor de constitutie van het 
vreemdelingenbeleid in Nederland.

De zogenaamde Grensbewakingswet en het Bewakingsvoorschrift van 1920, welk laatste de 
uitvoeringsvoorschriften van de Grensbewakingswet bevatten, sluiten nauw aan op de wet van 
1918 en vormen samen een instrument ten behoeve van de toelating en het verblijf van 
vreemdelingen en het vreemdelingentoezicht.

Het toelatingsbeleid wordt selectiever, vooral in de jaren dertig, wanneer de Nederlandse grenzen 
overspoeld worden door o.a. Duitse vluchtelingen. De wens tot een vastere wettelijke basis uit zich
in de instelling van de Commissie Donner, die de opdracht krijgt "te onderzoeken in hoeverre in 
wetgeving en praktijk nadere voorzieningen met betrekking tot de houding van de Overheid 
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tegenover de vreemdelingen noodig en gewenscht zijn". Tot een wetsontwerp is het niet gekomen,
doch het rapport van deze Commissie heeft wel invloed gehad op de totstandkoming van een later
wetsontwerp.

Als gevolg van de toenemende oorlogsdreiging, wordt als vervanger van het Bewakingsvoorschrift 
1920 dat van 1939 uitgevaardigd. Middels dit voorschrift worden bewakingsgebieden (zie bijl. I) 
aangewezen: brede stroken langs de zuid- en oostgrens van het land, om beter in staat te zijn 
ongewenste vreemdelingen aan gene zijde van onze grenzen te houden. De grensbewaking wordt 
gesplitst in een politiair en een militair onderdeel op basis van een K.B. van 1 juli 1939. Het 
Bewakingsvoorschrift vindt zijn opvolger in de beschikking van 25 maart 1946. Onder dit 
Bewakingsvoorschrift 1946 vallen o.a. zaken als grensbewaking, doorlaatposten, reisdocumenten 
en de reeds genoemde bewakingsgebieden. Hiermee zijn we beland in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog, wanneer Nederland lid wordt van diverse Internationale organisaties en het 
internationale vreemdelingenrecht zich snel ontwikkelt. Ten aanzien van een uitbreiding van het 
Nederlandse vreemdelingenrecht neemt Nederland dan een afwachtende houding in, mode 
omdat de invloed van de internationale ontwikkelingen op een Nederlandse regeling niet zijn te 
overzien. Een aantal op internationaal niveau afgesloten en ook door Nederland geratificeerde 
verdragen zijn het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen (28 juli 1951), het Verdrag 
betreffende de status van staatlozen (13 december 1961) en het Europese Vestigingsverdrag (13 
december 1955).

Ook bilateraal en in Benelux-verband komen veel overeenkomsten tot stand betreffende o.a. de 
afschaffing van de visumplicht, de erkenning van andere grensoverschrijdingsdocumenten dan 
paspoorten, de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van de Benelux. De 
laatstgenoemde Overeenkomst dateert van 23 juni 1960.

Met betrekking tot het vreemdelingentoezicht wordt, in aansluiting op het 
Vreemdelingenreglement, op 1 mei 1957 het Verblijfsvoorschrift van kracht. Na deze datum 
verschijnen nog een aantal aanschrijvingen van het Ministerie, de zgn. Vreemdelingencirculaires.

Op 1 augustus 1956 treedt voor Nederland het reeds genoemde Verdrag betreffende de status van 
vluchtelingen in werking, dat in 1951 te Genève ondertekend is. Het vindt zijn uitvoering in het 
Vluchtelingenbesluit van 10 januari 1957 en de Vluchtelingencirculaire uit 1958, welke 
laatstgenoemde meerdere malen wordt gewijzigd. In 1967 brengt het Vluchtelingenprotocol een 
belangrijke uitbreiding van het Verdrag van Genève.

De verzameling wetten, K.B.'s, voorschriften en circulaires betreffende het vreemdelingen- en 
vluchtelingenbeleid heeft in de loop van bijna 120 Jaar veel aanvullingen en wijzigingen van het 
vreemdelingenrecht gebracht, de basis is in al die tijd echter onaangetast gebleven. In 1961 is de 
internationale ontwikkeling van het vreemdelingenrecht wel zó overzichtelijk geworden, dat in 
combinatie met de verhoging van de rechtsbescherming (1963, Wet administratieve 
beschikkingen) kan worden overgegaan tot instellen van een werkgroep, die het 
vreemdelingenrecht totaal moet gaan reviseren.

Deze fundamentele herziening krijgt gestalte in de Vreemdelingenwet van 13 januari 1965. Hij 
wordt uitgevoerd middels een Algemene Maatregel van Bestuur, dat het Vreemdelingenbesluit 
(1966) wordt genoemd. Het daarna volgende Voorschrift Vreemdelingen (1966) dient dan ter 
uitvoering van zowel de Vreemdelingenwet als het Vreemdelingenbesluit en stelt in art. 53 dat 
worden ingetrokken:

– het Bewakingsvoorschrift 1946
– het Verblijfsvoorschrift 1957
– de Vreemdelingencirculaire 14/1955

Volgens art. 109 van het Vreemdelingenbesluit worden verder o.a. ingetrokken:
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– het Vreemdelingenreglement 1918
– het Grensbewakings-K.B. 1939
– het Vluchtelingenbesluit 1957

Vanaf 1966 vindt het vluchtelingenbeleid zijn wettelijke basis in de artikelen 104 t/m 106 van het 
Vreemdelingenbesluit.

Het Ministerie van Justitie en de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking

HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN DE HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN EN 
GRENSBEWAKING
De eerste Minister van Justitie mr. C.F. van Maanen krijgt bij zijn benoeming in 1815 de opdracht 
om naturalisatie - en vestigingsverzoeken van vreemdelingen te behandelen en toezicht op het 
verblijf en gedrag van deze groep uit te oefenen. Een aparte afdeling of dienst die zich speciaal met
vreemdelingenkwesties bezig houdt, bestaat in deze periode nog niet.

Middels een Ministerieël Besluit uit 1876 wordt het toezicht op de uitvoering van de 
Vreemdelingenwet aan de 2e Afdeling (de latere afdeling Publiekrecht) gedelegeerd. In 1889 wordt
deze 2e Afdeling opgesplitst in 3 Bureaus, respectievelijk genaamd A,B en C. Het toezicht op de 
uitvoering van de Vreemdelingenwet wordt ondergebracht bij de onderafdeling A van deze 
afdeling.

Vanaf ± 1920 zijn er twee diensten belast met het Vreemdelingentoezicht en de Grensbewaking. 
Na nog wat reorganisaties en herverdelingen van taken onder de verschillende afdelingen, wordt 
in 1934 het toezicht op de uitvoering van de Wet houdende nadere voorzieningen betreffende de 
grensbewaking (zgn. Grensbewakingswet 1920) eveneens toegewezen aan de 2e Afdeling.

Verder wordt in de jaren dertig de Administrateur der Grensbewaking geintroduceerd, een 
hoofdofficier van de Koninklijke Marechaussee, onder wiens leiding de Grensbewaking (vlgs. 
Vreemdelingenreglement) en (Rijks-) Vreemdelingendienst komt. In 1939 wordt deze taak gesplitst
en komt er een aparte Rijksvreemdelingendienst, aanvankelijk als onderafdeling van de kort 
daarvoor opgerichte Rijksrecherchecentrale (zie bijl. II). Deze wordt belast met de doorlating van 
vreemdelingen en de verblijfsontzeggingen uit de bewakingsgebieden, de centrale registratie van 
hier te lande verblijvende alsmede van ongewenste vreemdelingen en het machtigen van 
consulaire ambtenaren in het buitenland tot het verlenen van visa. Na een, door de Tweede 
Wereldoorlog slapend bestaan geleden te hebben, komt deze dienst onder de Directie Politie van 
het Ministerie van Justitie te vallen.

Vanwege de enorme hoeveelheid stukken en de aard van de zaken, waarvan het accent ligt op het 
departementale beleid en niet op dat van de politie, bemoeien vele organisatie-bureaus en 
departementale commissies zich met deze dienst.

Op 1 met 1956 wordt de Rijksvreemdelingendienst opgeheven en vindt zijn voortzetting in de 
nieuw ingestelde 9e Afdeling, die al snel wordt omgedoopt tot Hoofdafdeling en er als volgt 
uitziet:

Bureau Algemene en Juridische Zaken (A.J.Z.)

Onderafdeling Vreemdelingenzaken:
Bureau A

 vreemdelingen uit communistische landen
 politieke en asielgevallen
 zeelieden
 pleegkinderen
 transporten van kinderen van alle nationaliteiten
 staatloze ex- Nederlanders
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Bureau B
 alle niet onder A genoemde vreemdelingen
 kennisgevingen m.b.t. corps diplomatique

 

Onderafdeling Grensbewaking:
 alle grensbewakingsaangelegenheden

De Bureaus A en B worden later omgezet in drie onderafdelingen van de Afdeling 
Vreemdelingenzaken (zie bijl. IV) met de respectievelijke taken:

– speciale verblijfsregelingen (o.a. politieke gevallen en vluchtelingenzaken)
– algemene verblijfsregelingen Europa en Afrika
– algemene verblijfsregelingen Azië, Amerika en Australië

Bureau Algemene en Juridische Zaken

BUREAU ALGEMENE EN JURIDISCHE ZAKEN
Zoals uit de voorgenoemde organisatie-structuur blijkt, is hierin plaats ingeruimd voor een apart 
Bureau, dat de algemene en juridische zaken gaat behandelen. De filosofie die aan deze opzet ten 
grondslag ligt is, dat door het aanbrengen van een tweedeling een duidelijk verschil gemaakt kan 
worden tussen uitvoering en beleid:

AJZ zal de beleidszaken gaan behandelen en de puur technische concrete kwesties zullen gaan 
behoren tot het takenpakket van de Bureaus A en B (zie de beschikkingen d.d. 27 april en 4 juni 
1956 (zie resp. bijl. V en VI).

Het Bureau AJZ (later Stafbureau) krijgt het volgende opgedragen:

1. algemene beleidszaken
2. wetgeving
3. circulaires met externe bestemming
4. interne organisatie
5. kabinetszaken
6. personeelszaken
7. financiën
8. statistiek
9. verblijfsontzeggingen (alle nationaliteiten)
10. doorlating van Nederlanders (vertrek uit Nederland)
11. bijzondere grensfaciliteiten
12. flightcrewmember-licences en crewmember-certificates

Algemene beleidszaken, zoals het voorbereiden van internationale afspraken en 
vreemdelingenwetgeving en het verbeteren van de vreemdelingenvoorschriften worden 
inderdaad uitgevoerd door AJZ. Echter, de ad-hoc kwesties, worden nog steeds behandeld door de
Bureaus A en B. Per 1 juni 1976 wordt de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 
omgezet in de Directie Vreemdelingenzaken. Het Stafbureau Algemene en Juridische Zaken houdt 
dan in naam op te bestaan en haar taken worden overgenomen door de Hoofdafdeling Juridische 
en Beleidsvraagstukken.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Het AJZ-archief is gevormd door het (Staf-)bureau AJZ. Die Bureau, als afdeling van de 
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking heeft vergeleken met de andere 
(onder-)afdelingen zo'n goed geoliede administratie-apparaat, dat afdelingen zoals de Visadienst 
en Toezicht Vreemdelingen en Grensbewaking (T.V.G.) besluiten hier ook him stukken te laten 
inboeken en zo ook een AJZ-nummer krijgen (zie bijl. VII). Persoonsdossiers krijgen wel een apart 
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nummer en berusten in een andere bewaarplaats. Uiteindelijk is dit archief geëvolueerd tot hèt 
archief van nagenoeg de integrale Hoofdafdeling en latere Directie, terwijl de naam nog immer 
anders doet vermoeden.

Tot en met eind 1986 is men zaken blijven inboeken onder een AJZ-nummer. Het blijkt dat men 
vele stukken niet of pas na lang zoeken boven water kan krijgen. Met een echt goed bijgehouden 
registratie- en toegangensysteem zou dit nooit hebben kunnen plaatsvinden.

De ingang van het AJZ-archief is tweeledig: op nummer en op onderwerp/trefwoord. Het systeem 
wortelt in de opzet gemaakt door de voormalige Rijksvreemdelingendienst. Deze houdt een 
kaartsysteem bij:

– een persoonsregistratie-systeem,
waarin alle namen van vreemdelingen worden opgenomen 

– een algemeen registratie-systeem;
als het principiële kwesties betreft, zaken met een precedent-werking, opstellen van 
voorschriften etc., worden deze in dit systeem opgenomen. Hetzelfde geschiedt me 
vertrouwelijke stukken en zaken met het predikaat (dienst-)geheim, behalve dat 
betreffende persoonsnamen dan óók in het eerstgenoemde systeem worden ingeschreven.

In de beginfase van de Hoofdafdeling stopt men met het inschrijven van principiële zaken. Stukken
krijgen dan een algemeen volgnummer + een letter al naar gelang het onderwerp/rubriek 
waaronder een stuk valt (A t/m L = 15 letters) + een volgnummer binnen de gekozen rubriek.

Daar de diverse nieuwe medewerkers niet of slecht worden ingewerkt, weet men vaak niet hoe 
een zaak in te schrijven. Het klapperen op onderwerp/trefwoord wordt niet consequent uitgevoerd
en ook het elders inboeken van, op het eerste gezicht gewone kwesties, vindt regelmatig plaats, 
zodat er veel bescheiden zijn kwijtgeraakt en zoals hierboven reeds gesteld, meerdere zaken niet 
of bij uitzondering na veel inspanning kunnen worden getraceerd.

Van de genoemde 15 letters worden tot 1987 nog 3 letters gebruikt en wel:

C. alle gerubriceerde stukken

F. personeelsdossiers

E. alle overige zaken

Om de dossiers te laten ordenen en mede met oog op het feit dat veel AJZ-materiaal in het 
ongerede is geraakt, wordt in 1981-1982 een documentalist in dienst genomen, die de opdracht 
krijgt tot "het documenteren van alle dossiers". Zijn aanpak blijkt niet systematisch of planmatig te
zijn, zodat dit documenteren niets meer is geweest dan het chronologisch ordenen van enkele 
grote dossiers betreffende dàn actuele zaken, die lot een overmatige administratieve productie 
leiden. Een voorbeeld hiervan is het dossier "buitenlandse pleegkinderen", dat echter als één van 
de weinige positieve uitzonderingen gekenmerkt moet worden.

Samenvattend kan worden gesteld, dat het moeilijk of niet kunnen traceren van stukken en 
dossiers is terug te voeren op een niet naar behoren functionerend registratie-systeem. Het 
onderwerp- en trefwoordenregister wordt niet consequent bijgehouden dan wel geactualiseerd, 
zodat regelmatig reeds lopende zaken van een nieuw nummer worden voorzien. Analoge kwesties 
bevinden zich dan onder verschillende nummers in het archief; bovengenoemde in combinatie 
met het opleggen van dossiers c.q. er gewoon bovenop leggen, maken de toegangen daarom 
ongeschikt voor gebruik.
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Het archief is in 2002 van de Immigratie- & Naturalisatiedienst overgebracht naar het Nationaal 
Archief.

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Tijdens de eerste inventarisatie-fase zijn in de nummerieke toegang enkele tientallen kaarten 
gevonden van reeds in de jaren zeventig gesaneerde ofte wel vernietigde dossiers.

Verder is gebleken dat het archief voor ± 30% uit foto-copieën bestaat die, na controle op de 
aanwezigheid van hun originelen elders, conform de vernietigingslijst van 1956, nr. AZ/PNA 
336/056 en nr. OKN 29361 laatstelijk gewijzigd in 1986, meteen vernietigd zijn. Eveneens zijn op 
basis van deze vernietigingslijst bescheiden als begeleidingsbrieven, ter kennisneming ontvangen 
stukken, correspondentie van eenvoudige aard en dergelijke, vernietigd. Uitzonderingen hierop 
vormen de afschriften waarop aantekeningen zijn geplaatst of foto-copieën die worden 
aangehaald in een inliggende beleidsnota.

Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF
Het aangetroffen archief bestaat uit ± 90 meter archiefdozen, portefeuilles en nog op te bergen 
stukken, oftewel ruim 6000 dossiers, waarvan er ongeveer 5200 "slapend" zijn. Deze vormen een 
lengte van ± 55 meter en zullen in meerdere fasen geïnventariseerd worden, te beginnen met de 
eerste 10 meter (± 350 dossiers).

Als begindatum is voor 1956 gekozen in verband met de instelling van het (latere Staf-)bureau AJZ. 
De caesuur wordt gelegd bij 1976, daar het Stafbureau dan opgaat in de Directie 
Vreemdelingenzaken. Aldus worden ook twee tien-jaren-blokken verkregen.

Alle aangetroffen stukken van vóór 1956 opgemaakt door de Rijksvreemdelingendienst zijn 
afgesplitst, indien ze geen direct verband vormen met de zaken die vanaf dat jaar spelen. Deze 
bescheiden zijn ondergebracht in het depôt waar zich het archief van de Rijksvreemdelingendienst 
bevindt. Indien die verband wel duidelijk is en ze in hetzelfde kader zijn opgemaakt, worden deze 
stukken als zijnde een deel van het AJZ-archief beschouwd. Dit is ook toegepast op stukken 
betreffende een zelfde zaak, indien ze kort na 1 juni 1976 zijn opgemaakt. Mochten zaken langer 
dan een jaar na genoemde datum nog niet zijn afgerond, dan zijn de betreffende stukken ervan 
gescheiden en worden bij de Directie Vreemdelingenzaken van een geheel ander nummer 
voorzien. Stukken van commissies zijn ook van het AJZ-archief gescheiden en aan de betreffende 
secretariaats-archieven toegezonden ter opvulling van eventuele hiaten.

Zoals hierboven beschreven, hebben stukken inzake zelfde kwesties vaak een nieuw nummer 
gekregen, zodat meerdere malen aanvankelijk gescheiden gehouden dossiers later, na ontdekking 
van het bestaan van voorstukken, inelkaar zijn gevoegd zonder het nummer te veranderen en/of 
hiervan een aantekening op de trefwoordkaart te maken. In deze dossiers geplaatste 
aantekeningen en het inelkaar opgaan van de diverse nummers maken het moeilijk deze dossiers 
uit elkaar te trekken en de diverse delen onder hun originele nummers terug te plaatsen. 
Bovendien worden vaak stukken, die in eerste instantie niet bijelkaar horen wel samengevoegd 
bewaard, omdat de behandelend ambtenaar dit wel makkelijk vindt. Ook zijn er vele stukken 
gelicht ten behoeve van tijdelijk gebruik (b.v. bij besprekingen); deze zijn dan echter niet meer 
teruggeplaatst. Na het eventuele recupereren kan her-invoeging op de juiste plaats veel moeite 
kosten.

Bij uitgebreide dossiers, zoals die inzake Ambonezen, Chinezen en Hongaren, zijn in de 
administratieve fase wel aanzetten tot een ordening gegeven; hiervan bestaan zelfs lijsten. Dit 
systeem heeft echter alleen nut in de beginfase van een zaak, wanneer alle nieuwe ontwikkelingen 
ervan nog gescheiden kunnen worden. Indien consequente toepassing ervan zou hebben 
plaatsgevonden, had het ook nù nog zijn nut kunnen bewijzen. Alle aanvankelijk te 
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(onder-)scheiden nuances en facetten worden in een latere fase echter zodanig met elkaar 
verweven, dat een ordening volgens dit administratie-systeem niet kan worden volgehouden, 
zodat in deze gevallen voor een verder niet in deelonderwerpen uitgesplitste chronologische 
volgorde is gekozen.

Om de toegankelijkheid van het archief te vergroten is bij de inventarisatie gekozen voor de 
volgende oplossing: de zaaksgewijze dossiervorming is gehandhaafd en waar mogelijk hersteld. 
Vervolgens is gekozen voor een ordening volgens de taken van de Hoofdafdeling.

Een aantal drukwerken is onder een apart hoofdje "documentatie" geplaatst. Deze kunnen een 
belangrijk hulpmiddel zijn bij het archiefonderzoek. Eronder vallen o.a. voorschriften, instructies 
en circulaires, uitgegeven ten behoeve van de grensbewakings-ambtenaren, 
vreemdelingendiensten en medewerkers van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking (zie onder "documentatie").

De gebruiker van deze inventaris wordt aangeraden op het volgende te letten.

De inventaris is ingedeeld aan de hand van de procedure-volgorde en de daaruit voortvloeiende 
taken (zie inhouds-opgave). Het onder I geplaatste onderdeel betreft de grensoverschrijding en 
het korte termijn-verblijf (tot drie maanden); II bevat zaken betreffende het langdurig verblijf en 
het vreemdelingentoezicht. Visum-aangelegenheden vallen formeel gezien onder het 
vreemdelingentoezicht, maar met het oog op de overzichtelijkheid is gekozen voor de hierboven 
genoemde indeling.

Indien het te onderzoeken onderwerp bekend is, valt snel te bepalen onder welk hoofd het (de) 
betreffende inventaris-nummer(s) geplaatst is (zijn). Als behalve het onderzoeks-object ook een 
oud AJZ-dossier-nummer bekend is, kan door middel van de hier achterin opgenomen concordans
worden nagegaan onder welk(e) inventaris-nummers(s) het betreffende dossier in de inventaris is 
terug te vinden, of wat er anderszins mee is geschied.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar

Publicaties

PUBLICATIES
Overzicht van geraadpleegde bronnen

OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN
Baert, J., De vluchteling in Nederland (Assen 1938)Beth, J.C., De departementen van algemeen bestuur 
gedurende het tijdvak 1798-1907 (Groningen 1907)Croiset van Uchelen, H.W.B., Het vreemdelingenrecht in 
Nederland en zijn toepassing, voordrachten te 's-Hertogenbosch en Apeldoorn (s.l. 1936)Duynstee, 
F.J.F.M., "Vreemdelingenrecht", Mededelingen v.d. Ned. Ver. voor Internat. Recht 36 (Deventer 1956)Van 
Geuns, S.J., Toelating en vestiging van vreemdelingen in Nederland (tot het jaar 1795) (Schoonhoven 
1853)Gooijer, C. de, "De toelating en uitzetting van vreemdelingen", Bestuurswetenschappen 24 (1970)
76-97Hongaarse vluchtelingen in Nederland 1956-1961, Stichting Ned. Fed. voor Vluchtelingenhulp (s.l. 
1961)Huyts, T., "Vreemdelingenbeleid in Nederland", Balans 12 (1981) 1, 10-13Seppen, G. en W.A.C. 
Walraven, Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (Alphen a/d Rijn 1951)Swart, A.H.J., De toelating en 
uitzetting van vreemdelingen (Deventer 1978)Vaart, S.P. van der, Het vluchtelingenbeleid van de 
Nederlandse regering in de periode 1933-1940 (Amsterdam 1981)Vreemdelingenwet (Zwolle 
1985)Reglementen op de inwendige dienst vanaf 1858 t/m 1956Organisatiebesluiten vanaf 1956 t/m 
1976 + de wijzigingen hieropAantal circulaires en ministeriële besluitenVerslagen en overzichten 
betreffende het Ministerie van Justitie opgesteld door de departements-
archivarisVreemdelingencirculaires + bijlagenVluchtelingencirculaire + bijlagenRapporten en nota's van en 
betreft de Rijksvreemdelingendienst en de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking: AJZ 2/B-2, AJZ 26/B-7, A 54/848, A 54/1483

Te raadplegen literatuur:

TE RAADPLEGEN LITERATUUR:
Boeles, P., Vreemdelingenrecht, een handleiding (Zwolle 1982).Boeles, P., Vreemdelingenrecht en 
Nederlanderschap (Zwolle 1984)Bouwman, J.A.Th., "Nota buitenlandse werknemers en ontwerp-wet 
arbeid buitenlandse werknemers", Sociaal Maandblad Arbeid 32 (1977) 262-272.Bouwman, M., "De 
positie van illegale buitenlandse werknemers", Tijdschrift voor Maatschappijvraagstukken en 
Welzijnswerk 30 (1976) 10-15.Bossuyt, M., "La distinction juridique entre les droits civils et politiques 
et les droits economiques, sociaux et culturels", Revue des droits de l'homme 8 (1975) 783-
820.Deutekom, P. van, "De ene buitenlander is de andere niet; een Amerikaan, een Marokkaan en 
de vreemdelingenpolitie", Haagsche Post 61 (1974) *afl. 12, 15.Enkelaar, G.A.C., "Onbewaakte 
grenzen van vreemdelingenrecht en strafrecht", Proces 54 (1975) 1-9.Fraaij, H.C., "Problemen rond 
het vreemdelingenbeleid", Appèl (gemeente politie Nijmegen) 19 (1973) afl. 4,5,6, resp. 1-3, 1-2, 2-
4.Geerlings, H.J.M., "Staatsrechtelijke vrijplaatsen", Tijdschrift voor overheidsadministratie 29 (1973) 
336-338.Giltay Veth, N.J.P., "Uitsluiting van buitenlandse voetballers: mogelijk binnen de EEG", 
Nederlands Juristenblad 53 (1978) 504-513.Gooyer, C. de, "Vijf jaren vreemdelingenwet. Beschouwing 
van de jurisprudentie van de Kroon", Tijdschrift voor Overheids-administratie 29 (1973) 387-
393.Groenendijk, C.A. en A.H.J. Swart, "Het verblijf en de vestiging van Surinamers in Nederland na 
de onafhankelijkheid van Suriname", Nederlands Juristenblad 50 (1975) 941-950.Groenendijk, C.A. en 
A.H.J. Swart, "De tewerkstelling van buitenlandse werknemers", Nederlands Juristenblad 51 (1976) 
317-343.Groenendijk, C.A., "Kosteloze rechtsbijstand aan vreemdelingen", Advocatenblad 57 (1977) 
192-196.Groenendijk, C.A. en A.H. Swart, Rechtspraak vreemdelingenrecht, 1968 t/m 1977 (Alphen a/d 
Rijn 1979).Grosheide, J.H., "Duidelijk beleid voor gastarbeider nodig; generaal pardon", Katholieke 
Werkgever 1973 (afl. 8) 194-195.Hanekuijk, D., Het recht op vrijheid van migratie (Leiden 1957).Hoeven, E.
van der, Oplossen of verdunnen: opvang Vietnamese minderjarige vluchtelingen ('s-Gravenhage 
1982).Hoeven, J. v.d., "De duur van de behandeling van Arob-beroep in vreemdelingenzaken", 
Nederlands Juristenblad 28, (1978) 577-578.Kagie, P., "Nederland, politiestaat voor buitenlanders", 
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Nwe Linie 29 (1974) afl. 14, 1-3."Koninklijk Besluit d.d. 10-01-1974 nr. 38", Nederlandse Jurisprudentie 
Administratief rechtelijke beslissingen 1974 nr. 118, 253-256.Ko Swan Sik, "The Netherlands Law on 
Aliens", Netherlands Yearbook of International Law 1 (1970) 247-267.De Kort, H., Opvang en begeleiding 
van Vietnamese voogdijpupillen ('s-Gravenhage 1984).Krieken, P.J. van, "Hijackers and asylum", 
Netherlands International Law Review 22 (1975) 3-30.Kruyt, A., Oriëntatie in de Vreemdelingenwetgeving 
(Utrecht 1974).Kuitenbrouwer, F., "Registreren van vreemdelingen voor hun Welzijnsbehartiging", 
NRC-Handelsblad 9 dec. 1975 blz. 7.Kuitenbrouwer, F., "Vreemdelingenbeleid, Haars gaat de klok 
terugzetten", NRC-Handelsblad 29 juli 1978 blz. 7.Linde, P. van der, "De buitenlandse werknemer", 
Ars Aequi 21 (1972) 17-26.Looman, A.P., "Kiesrecht voor buitenlanders- een terreinverkenning", 
Politiek Perspectief 3 (1973) 70-79.Maarseveen, H.Th.J.F. van, "Koninklijk Besluit d.d. 09-08-1972, Stbl.
427", Ars Aequi 22 (1973) 152-156.Maarseveen, H.Th.J.F. van, "Ralph Waver: Vreemdeling of 
vluchteling", Nederlands Juristenblad 47 (1972) 929-937.Meyers, H., Aspecten van vluchtelingenrecht 
(Deventer 1972).Naar een nieuw vluchtelingenrecht, Rapport van de Vereniging voor Vluchtelingen 
(Amsterdam 1975).Noordam, F.M., "Vreemdeling en sociaal recht", Sociaal Maandblad Arbeid 33 
(1978) 526-547.Prins, W.F., "Aanzienlijke uitbreiding van de grondrechten", Nederlands Juristenblad 46
(1971) 202-207.Rapport van de Werkgroep Coördinatie Strafrechtelijk en Administratiefrechtelijk 
Vreemdelingenbeleid ('s-Gravenhage 1979).Riet Paap, G.W. van, "Hoofdpunten van 
vreemdelingenwetgeving en beleid", Maandblad voor berechting en reclassering 50 (1971) 155-
160.Riphagen, W., F.J.F.M. Duynstee en J.H. Smeets, De vreemdeling in Nederland, inleidingen t.b.v. 
congres (Deventer 1972).Ruller, S. van, "Vreemdelingen Kriminaliteit, met commentaar van J.J. 
Abspoel", Proces 52 (1973) 135-139.Sark, H.M.L.H., Vijf jaren vluchtelingenwerk in Nederland, 1946-1951 ('s-
Gravenhage 1952).Schraven, E., "Vreemdelingen", Maandblad voor berechting en reclassering 50 (1971) 
33-38.Schuurs, H., "De vreemdeling in de mangel", Ars Aequi 21 (1972) 43-48.Smit, J., 
"Vreemdelingen", Proces 56 (1977) 1-35.Soek, J.W., "Legat aid and aliens in Netherlands law", 
Netherlands International Law Review 23 (1976) 43-62.Spaans, K., "Politieke rechten van 
gastarbeiders". Ars Aequi 24 (1975) 487-499.Struycken, A.A.M., "Installatie v/d Adviescommissie 
voor Vreemdelingenzaken. Toespraak Minister van Justitie", Ned. Staatscourant, 5 januari 1967 afl. 
9.Swart, A.H.J., "De Actualiteit van het Vreemdelingenbeleid", Proces 58 (1979) 57-64.Swart, A.H.J., 
"Tien jaar vreemdelingenwet", Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1977 (afl. 4) 322-338.Swart, A.H.J., 
"Verdient de vreemdeling minder rechtsbescherming dan de Nederlander?", Nederlands Juristenblad 
49 (1974) 1186-1191.Swart, B., "Vreemdelingenrecht en rechtsbescherming", Recht en Kritiek 1975 (afl.
1) 75-78."Uitbreiding rechtsbescherming en rechtsbijstand vreemdelingen. Wetsontwerp 
ingediend". Algemeen Politieblad 125 (1976) 464-465.Verheijen, M.H.J., "Buitenlanders en het 
kiesrecht voor de Gemeenteraad", De Gemeente Stem 127 (1977) 13-14.Winter, J.A., D.F. Edens en J.G. 
v/d. Wielen, De uitvoering van het gemeenschapsrecht in de Nederlandse Rechtsorde ('s-Gravenhage 
1973)."Wet d.d. 13 aug. 1849 regelende de toelating en uitzetting van vreemdelingen", Staatsblad 
1849, afl. 39 of 49.Verblijfsvoorschriften 1957 ('s-Gravenhage 1957).Voorschriften betreft grensbewaking en 
toezicht op vreemdelingen ('s-Gravenhage, 1920).Voorschriften Vreemdelingen ('s-Gravenhage 
1947).Vreemdelingenwetgeving ('s-Gravenhage 1966).
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

A. ORGANISME

A. ORGANISME
Organisatie

ORGANISATIE

1 Stukken betreffende de organisatie van de Rijksvreemdelingendienst, de 
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking en de diverse 
(onder)afdelingen
1952-1957, 1963-1969 1 omslag

2 Stukken betreffende de taakuitvoering van en instructies aan het personeel van de 
Hoofdafdeling
1956-1958, 1963-1975 1 omslag

3 Stukken betreffende het functioneren van de Visadienst en de verhouding ervan 
met het Ministerie van Buitenlandse Zaken
1956-1967, 1972, 1976 1 omslag

Administratie/registratie

ADMINISTRATIE/REGISTRATIE

4 Register van uitgegane brieven en betreffende resumptie-datum
4 september 1974 - 27 oktober 1976 1 deel

5 Register van ingekomen brieven
31 maart - 28 december 1976 1 deel

6 Stukken betreffende de administratie/registratie van de Hoofdafdeling
1956-1960, 1965-1976 1 omslag

7 Stukken betreffende de postbehandeling en de adressering van de correspondentie
1956-1962 1 omslag

Archief

ARCHIEF

8 Stukken betreffende de sanering van archief en karthotheek van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking c.q. Directie Vreemdelingenzaken
1956-1961, 1965, 1969-1978 1 omslag

9 Stukken betreffende de regeling met betrekking tot de inzage van gerubriceerde 
stukken
1956-1962, 1965, 1968-1969 1 omslag

379-383 Register van de dossiers, behorend tot het archief van de afdeling Algemene en 
Juridische Zaken van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking.
1956-1968 5 kaartenbakken
379 dossiernummers 1 - 999
380 dossiernummers 1000 - 2499
381 dossiernummers 2500 - 3999
382 dossiernummers 4000 - 4955
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383 dossiernummers 4956 - 6332

384-398 Alfabetische onderwerpenklapper op de dossiers van het archief van de afdeling 
Algemene en Juridische Zaken van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking.
1956-1968 15 kaartenbakken
384 Aa - Be
385 Bel - Chin
386 Chin - Dy
387 Eb - Gre
388 Gri - Inst
389 Int - Kla
390 Kla - Ly
391 Ma - Nem
392 Neo - Pas
393 Pas - Rod
394 Roe - Ste
395 Stein - Typ
396 U - Vlis
397 Vlucht - Wijz
398 X - Z, alsmede kaartjes van uitgeleende dossiers 1956-1968

Personeel

PERSONEEL

10 Stukken betreffende personele aangelegenheden
1952, 1956, 1968-1974 1 omslag

Financiën

FINANCIËN

11-12 Stukken betreffende de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken, houdende een 
toelichting bij de rijksbegroting 1956 en 1957
1955-1957 2 omslagen
11 1955-1956
12 1956-1957
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B. TAAK-UITVOERING

B. TAAK-UITVOERING
I. GRENSBEWAKING / TOELATING VREEMDELINGEN

I. GRENSBEWAKING / TOELATING VREEMDELINGEN
1 Verdragen en overeenkomsten

1 VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN
Algemeen

ALGEMEEN

13 Stukken betreffende de totstandkoming van het Arbeidsverdrag nr. 108 inzake 
identiteitspapieren voor zeelieden
1956-1961, 1964-1966 1 omslag

Europa

EUROPA

14 Stukken betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van de Europese 
Overeenkomst nopens het verkeer van personen tussen de lidstaten van de Raad 
van Europa (13 december 1957)
1956-1961 1 omslag

15 Stukken betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van de Europese 
Overeenkomst inzake het reizen van jeugdige personen op collectieve paspoorten 
(16 december 1961)
1960-1967 1 omslag

16 Stukken betreffende de vereenvoudiging van de grensformaliteiten van de lidstaten
van de Raad van Europa
1967-1969 1 omslag

17 Stukken betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van de 
Overeenkomst inzake de erkenning van het Griekse zeemansboekje als 
grensoverschrijdingsdocument (7 en 10 februari 1964)
1956, 1963-1964, 1968 1 omslag

18-21 Stukken betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van Verdragen 
tussen Nederland en andere Europese landen inzake de afschaffing van de 
paspoort- en visumplicht
1954-1968
18 Duitsland 1954-1960, 1963-1968, 1 pak
19 Frankrijk 1949-1958, 1 pak
20 Oostenrijk 1957-1960, 1 omslag
21 Zwitserland 1956-1959, 1964, 1 omslag

Benelux

BENELUX

22 Stukken betreffende de uitvoering van het Verdrag nopens samenvoeging van de 
douane-behandeling aan de Nederlands-Belgische grens (13 april 1948)
1953-1957, 1972-1973 1 omslag

23 Stukken betreffende de totstandkoming van de Overeenkomst inzake verdere 
liberalisatie van het reizigersverkeer tussen Nederland en Luxemburg (6 en 22 
februari 1956)
1951-1956 1 omslag
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24 Stukken betreffende de afschaffing van de personencontrole binnen het 
Beneluxgebied in het kader van het Verdrag tot instelling van de Benelux 
Economische Unie (3 februari 1958)
1951, 1955-1958 1 pak

25-26 Stukken betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van de 
Overeenkomst inzake de verlegging van de personencontrole naar de 
buitengrenzen van het Beneluxgebied (11 april 1960)
1958-1961
25 voorbereiding en goedkeuring 1958-1960, 1 pak
26 uitvoering 1961, 1 omslag

Bilateraal

BILATERAAL

27-32 Stukken betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van de 
Overeenkomst nopens de samenvoeging van de grenscontrole en instelling van 
gemeenschappelijke spoorwegstations aan de Nederlands-Duitse grens (30 mei 
1958)
1956-1977
27 voorbereiding en goedkeuring Overeenkomst 1956-1959, 1 omslag
28 voorbereiding en goedkeuring uitvoeringsmaatregelen 1960-1970, 1 

pak

29-31 uitvoering 1961-1977
3 omslagen

29 1961-1963
30 1964-1969
31 1970-1973, 1976-1977

32 Stukken betreffende de uitvoering van de Overeenkomst inzake 
samenvoeging van de grenscontrole aan de Nederlands-Duitse 
grens in het scheepvaartverkeer op de Rijn (13-21 juni 1958 en 29 
juni-21 juli 1961) 1958-1965, 1 omslag

2 Grensbewaking

2 GRENSBEWAKING
Wet- en regelgeving

WET- EN REGELGEVING

33 Stukken betreffende de voorbereiding van de artt. 26 en 27 van de Algemene wet 
inzake de douane en accijnzen
1956-1957 1 omslag

34 Stukken betreffende de instructie aan en de samenwerking van de Koninklijke 
Marechaussee en het personeel van Invoerrechten en Accijnzen bij de uitvoering 
van de politiaire grensbewaking
1956-1961 1 omslag

35 Stukken betreffende de wijziging van het 1e lid van artikel 6 van het 
Bewakingsvoorschrift 1946
1949-1950, 1953-1956 1 omslag

36 Stukken betreffende de intrekking van artikel 6, lid 2 C van het 
Bewakingsvoorschrift 1946
1955-1956 1 omslag
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Zie ook inv. nr. 373

37-42 Stukken betreffende de uitvoering van de politiaire grensbewaking door de 
Koninklijke Marechaussee
1950-1977 6 omslagen
37 1950, 1955-1957 (1958)
38 1958-1959
39 1960-1961 (1962)
40 1962-1963 (1964)
41 1964-1965 (1966)
42 1973-1976

Zie ook inv. nrs. 373 en 374

43 Stukken betreffende de beslissingsbevoegdheid van de grensbewakings-
ambtenaren met betrekking tot de doorlating/weigering van vreemdelingen
1956 1 omslag

44 Stukken betreffende de openstelling van de grensdoorlaatposten aan de 
Nederlands-Belgische grens in het kader van de liberalisatie van het grensverkeer
1955-1957 1 omslag

45 Stukken betreffende een proefneming met het stopzetten van de 
paspoortencontrole bij de grensovergang Wernhout-Wuustwezel in het kader van 
de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het 
Beneluxgebied
1959 1 omslag

46 Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van een proefregeling 
inzake opheffing van de grenscontrole op het Rijn-vaartverkeer
1969-1973 1 omslag

47 Stukken betreffende de bevoegdheden en de openstellings-uren van de douane-
kantoren aan de Nederlands-Duitse grens
1972-1975 1 omslag

48 Stukken betreffende de verzoeken van diverse Drenthse overheden inzake de 
instelling, verbetering en openstellings-uren van een aantal grensdoorlaatposten in
de provincie Drenthe
1955-1956 1 omslag

49 Stukken betreffende de vestiging van een grensdoorlaatpost op het open te stellen 
vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam
1953-1956, 1961-1962 1 omslag

50 Stukken betreffende het bieden van grensfaciliteiten ten behoeve van de bevolking 
van Oost-Zeeuws-Vlaanderen in geval van buitengewone omstandigheden naar 
aanleiding van de watersnoodramp in 1953
1953-1958 1 omslag

51 Stukken betreffende de handhaving van de naar aanleiding van de 
watersnoodramp in 1953 ingestelde grensfaciliteiten ten aanzien van reizigers op de
busdienst Sluiskil via België naar Breda
1953-1961 1 omslag

52 Stukken betreffende een verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om het
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toepassen van een soepele grenscontrole ten aanzien van de deelnemers aan de 8e 
zitting van de Haagse Conferentie Internationale Privaatrecht (3-24 oktober 1956)
1956 1 omslag

53 Stukken betreffende de te nemen maatregelen ten aanzien van de 
grensoverschrijding van in de Britse sector van Duitsland wonende gezinsleden van 
Britse militairen in geval van oorlog
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2051

54 Stukken betreffende het "voorschrift grensoverschrijding door militaire treinen in 
oorlogstijd", gerelateerd aan de grensbewakingscontrole
1965-1968 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2069

55 Stukken betreffende klachten van vreemdelingen van Luxemburgse nationaliteit 
inzake de uitvoering van de personen-controle aan de Nederlands-Belgische grens
1956-1957 1 omslag

56 Stukken betreffende een particuliere klacht inzake de uitvoering van de 
personencontrole aan de Nederlands-Belgische grens in het kader van de 
verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied
1961 1 omslag

Organisatie en uitvoering

ORGANISATIE EN UITVOERING

57-65 Stukken betreffende verzoeken van Nederlanders om ontheffing van het gestelde in
artikel 6 inzake het verbod de bewakingsgebieden te verlaten in de richting van het 
buitenland, tenzij men in het bezit is van een grensoverschrijdingsdocument
1955-1958 (1969-1970) 9 omslagen

57-62 Reizen naar België 1955-1958
57 1e omslag
58 2e omslag
59 3e omslag
60 4e omslag
61 5e omslag
62 6e omslag

63-65 Reizen naar Duitsland 1956-1957 (1969-1970)
63 1e omslag
64 2e omslag
65 3e omslag

66-67 Stukken betreffende verzoeken van vreemdelingen van Duitse nationaliteit om 
ontheffing van het gestelde in artikel 3 inzake de verplichting tot het in bezit 
hebben van een grensoverschrijdingsdocument om toegang tot de 
bewakingsgebieden te verkrijgen
1956, 1960-1963 2 omslagen
66 eerste omslag
67 tweede omslag

68-87 Stukken betreffende het door diverse personen overtreden van art. 6 of het begaan 
van een der handelingen (-smokkel) genoemd in art. 22 en de daaruit 
voortvloeiende verblijfs-ontzegging binnen de bewakingsgebieden 1e linie (zie bijl. 
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I)
1949-1958, 1964-1965 20 omslagen
Op alfabetische volgorde
68 1e omslag
69 2e omslag
70 3e omslag
71 4e omslag
72 5e omslag
73 6e omslag
74 7e omslag
75 8e omslag
76 9e omslag
77 10e omslag
78 11e omslag
79 12e omslag
80 13e omslag
81 14e omslag
82 15e omslag
83 16e omslag
84 17e omslag
85 18e omslag
86 19e omslag
87 20e omslag

3 Toelating

3 TOELATING
Grensoverschrijdingsdocumenten

GRENSOVERSCHRIJDINGSDOCUMENTEN

88 Stukken betreffende de voorbereiding van de invoering van een Europees 
grensoverschrijdingsdocument
1967-1976 1 omslag
Zie ook inv. nr. 372

89 Stukken betreffende het via de Facilitation Commissie voor de Burgerluchtvaart 
totstandkomen van faciliteiten ten behoeve van vliegtuigbemanningen en 
-passagiers
1954-1957, 1960-1964, 1970-1973 1 omslag
- Het archief van de Facilitation Cie bevindt zich op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
- Zie ook inv. nr. 372.

90-91 Stukken betreffende het Nederlandse beleid ten aanzien van de uitgifte en het 
gebruik van diverse grensoverschrijdingsdocumenten
1950-1970, 1975
90 1950-1955, 1 omslag
91 1956-1971, 1975, 1 pak

92-93 Stukken betreffende het gebruik van Temporary Travel Documents door 
vreemdelingen van (Oost-) Duitse nationaliteit
1950-1957, 1964-1973, 1976-1977
92 1950-1957, 1 omslag
93 1964-1973, 1976-1977, 1 pak

94 Stukken betreffende het door Nederland ontslaan van de paspoort-verplichting 
voor vreemdelingen van Nigeriaanse nationaliteit uit Biafra en de afgifte van 
grensoverschrijdingsdocumenten door de Nigeriaanse ambassade in Nederland
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1970 1 omslag

95 Stukken betreffende de erkenning van het Indiase zeemansboekje als 
grensoverschrijdingsdocument
1957-1958 1 omslag

96 Stukken betreffende de voor bewoners van het Saargebied vereiste 
grensoverschrijdingsdocumenten ten behoeve van hun toelating tot Nederland
1957 1 omslag

97 Stukken betreffende de Duitse eis ten aanzien van Nederlandse grensarbeiders om 
een "Aufenthalters-Erlaubnis" in bezit te hebben
1953-1958, 1977 1 omslag

98 Stukken betreffende de invoering van een nieuw model Amerikaans paspoort
1955-1956 1 omslag

99 Stukken betreffende de geldigheid en de invoering van diverse soorten Poolse 
paspoorten
1956-1960 1 omslag

100-101 Stukken betreffende de uitvoering van de controle aan de Nederlandse 
grensdoorlaatposten van paspoorten met visa ten behoeve van het reizen naar 
Oost-Europese landen
1950-1969 2 omslagen
100 1950-1959
101 1960-1964, 1968-1969

102-109 Stukken betreffende de behandeling van klachten inzake de uitvoering van controle
aan de Nederlandse grensdoorlaatposten van paspoorten met visa ten behoeve 
van het reizen naar Oost-Europese landen
1959-1975 8 omslagen
102 1959
103 1960
104 1963-1964
105 1965-1966
106 1968
107 1969-1972
108 1972-1973
109 1975

110 Stukken betreffende de toelating tot Nederland van vreemdelingen van Oost-
Duitse nationaliteit in het bezit van West-Duitse grensoverschrijdingsdocumenten
1957, 1961-1968, 1976 1 omslag

111 Brief aan de 9e Afdeling van de Commandant van de Brigade Hoek van Holland van 
de Koninklijke Marechaussee betreffende de weigering tot toelating in Engeland 
van vreemdelingen, die geen visum hebben
1956 1 stuk

112 Stukken betreffende de toelating tot Nederland van in België en Luxemburg 
woonachtige personen van (ex-)Nederlandse nationaliteit op verlopen paspoorten
1950, 1955-1956 1 omslag
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113 Stukken betreffende de toelating tot Nederland van vreemdelingen van Franse 
nationaliteit op vertoon van verlopen paspoorten
1956-1957 1 omslag

114 Stukken betreffende de toelating tot Nederland van vreemdelingen van Franse 
nationaliteit op vertoon van een collectief paspoort
1955-1957 1 omslag

115 Brieven betreffende de toelating tot Nederland van vreemdelingen van Franse 
nationaliteit op vertoon van een Franse "carte d'identité"
1956 1 omslag

116 Stukken betreffende de toelating tot Nederland van in Frankrijk woonachtige 
vreemdelingen van Belgische nationaliteit op vertoon van een Franse "carte 
d'identité"
1957-1958 1 omslag

117 Stukken betreffende de heffing van leges op grenspassen
1950-1953, 1956 1 omslag

118 Brieven naar aanleiding van een verzoek om informatie inzake de eventuele 
verplichting tot het in bezit hebben van een paspoort bij een transito-vlucht
1956 1 omslag

Visum-aangelegenheden

VISUM-AANGELEGENHEDEN

119-123 Registers van door piket-ambtenaren verleende machtigingen tot afgifte van visa
1954-1981 5 delen
119 4 mei 1954 - 21 juni 1956
120 8 februari 1974 - 3 juli 1976
121 4 april 1975 - 24 maart 1978
122 3 juli 1976 - 21 december 1978
123 24 maart 1978 - 21 juni 1981

124-126 Registers van door piket-ambtenaren verleende machtigingen tot afgifte van visa, 
samengesteld uit de inventarisnummers 120-123
1975-1980 3 delen
124 31 januari 1975 - 24 maart 1978
125 24 maart 1978 - 6 mei 1979
126 6 mei 1979 - 31 december 1979 1 januari 1980 - 15 mei 1980

127-131 Lijsten houdende gegevens betreffende door piket-ambtenaren verleende 
machtigingen tot afgifte van visa afschriften
1954-1960 5 omslagen
127 1954-1955
128 1955-1956
129 1956-1957
130 1957-1958
131 1958-1960

132 Stukken betreffende de voorbereiding en de goedkeuring van de Benelux-
beschikking inzake de voorwaarden voor binnenkomst en afgifte van visa
1960-1962, 1965, 1973-1974 1 omslag
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133 Stukken betreffende de regeling en de uitvoering van de piketdienst door 
ambtenaren van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking
1956-1959, 1965-1976 1 omslag

134 Stukken betreffende de voorwaarden tot het verlenen van visa aan vreemdelingen 
van Indonesische nationaliteit in verband met de verlegging van de personen-
controle naar de buitengrenzen van de Benelux
1952-1975 1 omslag

135 Brieven betreffende de voorwaarden tot het verlenen van visa aan R.K.-geestelijken
van ex-Nederlandse nationaliteit, die voor de Indonesische nationaliteit opteerden
1956 1 omslag

136 Stukken betreffende de voorwaarden tot het verlenen van visa aan vreemdelingen 
van Indonesische nationaliteit
1955-1956, 1972 1 omslag

137 Stukken betreffende de voorwaarden tot het verlenen van visa aan vreemdelingen 
van Israëlische nationaliteit
1955-1957, 1962 1 omslag

138-139 Stukken betreffende het visumbeleid ten aanzien van vreemdelingen uit landen van
achter het IJzeren Gordijn, Joegoslavië en de Volksrepubliek China, in het kader van 
onder andere de culturele betrekkingen
1950, 1953-1965, 1972
138 1950, 1953-1961 t/m augustus, 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2062
139 1961-1965, 1972, 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2073

140 Stukken betreffende de afgifte van (losse) visumverklaringen
1956, 1960 1 omslag

141 Stukken betreffende de wijziging van de Vreemdelingencirculaire nr. 5 inzake de 
afschaffing van de visumplicht
1957 1 omslag

142 Stukken betreffende de uitwisseling van Nederlandse en Belgische ambtenaren van 
de visadiensten in verband met de beoogde afschaffing van de controle aan de 
gemeenschappelijke grenzen
1959 1 omslag

143 Correspondentie tussen de Ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken 
betreffende de eventuele afschaffing van de visumplicht tussen de Benelux-landen 
en Engeland
1956 1 omslag

144 Stukken betreffende de afschaffing van de visumplicht tussen Nederland en Japan
1955-1956, 1973 1 omslag

145 Stukken betreffende de afschaffing van de visumplicht ten aanzien van een aantal 
landen
1956-1957 1 omslag
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146 Stukken betreffende de situatie van zeelieden van Griekse nationaliteit, speciaal in 
Rotterdam, als gevolg van de afschaffing van de visumplicht
1953-1956 1 omslag

147 Stukken betreffende een verzoek van de K.L.M. om afschaffing van transitvisa voor 
K.L.M.-reizigers uit landen van achter het IJzeren Gordijn
1949, 1956-1958, 1961-1962 1 omslag

148 Stukken betreffende het herstel van de visumplicht ten aanzien van vreemdelingen 
van Cubaanse nationaliteit
1962-1965 1 omslag

149 Stukken betreffende een visumverzoek van een vreemdelinge van Chinese 
nationaliteit met als doel om in het huwelijk te treden met een reeds in Nederland 
woonachtige landgenoot
1950-1965, 1968, 1971 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2074
Zie ook inv. nr. 229

150 Stukken betreffende de visumverzoeken van twee vreemdelingen van 
respectievelijk Chinese en Indonesische nationaliteit
1939, 1946, 1953-1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

151 Stukken betreffende de visumverzoeken van een echtpaar van Duitse nationaliteit
1947-1951, 1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

152 Brieven van de gemeentepolitie te Zandvoort betreffende een aantal 
vreemdelingen van Duitse nationaliteit als genodigden voor de conferenties van de 
Arbeiders Gemeenschap "De Woodbrokers"
1956-1958 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2059
Gederubriceerd

153 Stukken betreffende een visumverzoek van een vreemdeling van ex-Hongaarse 
nationaliteit, zijn staatloze echtgenote en hun kinderen van Indonesische 
nationaliteit
(1947) 1955-1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

154 Stukken betreffende een visumverzoek van een vreemdeling van Italiaanse 
nationaliteit
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

155 Stukken betreffende een visumverzoek van een vreemdelinge van Joegoslavische 
nationaliteit
1954, 1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

156-158 Stukken betreffende de visumverzoeken van drie vreemdelingen van Oost-Duitse 
nationaliteit
1956 3 omslagen
Op alfabetische volgorde
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156 eerste omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

157 tweede omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

158 derde omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

159 Aantekening betreffende het annuleren van een visummachtiging ten name van 
een vreemdeling van Oost-Duitse nationaliteit
1956 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

160-162 Stukken betreffende de visumverzoeken van een viertal vreemdelingen van ex-
Russische nationaliteit
1956-1961 3 omslagen
Op alfabetische volgorde
160 eerste omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2062
161 tweede omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2062
162 derde omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2062

163 Stukken betreffende het voorgenomen bezoek aan Nederland en de eventuele 
visumaanvragen van een aantal bouwspecialisten van Russische nationaliteit
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

164 Stukken betreffende een visumverzoek van een vreemdeling van Tsjechische 
nationaliteit
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057
Zie ook inv. nr. 166

165 Stukken betreffende de visumverzoeken van een aantal vreemdelingen van 
Tsjechische nationaliteit als genodigden voor het 4e congres van "De Metaal/E.V.C." 
te Amsterdam (9-11 november 1956)
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

166 Stukken betreffende de toelating van een aantal vreemdelingen van diverse 
nationaliteiten als genodigden voor het 10e Waarheid-zomerfeest te Amsterdam 
(26 augustus 1956)
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057
Zie ook inv. nr. 164

167 Stukken betreffende de visumverzoeken en/of uitgeleiding van een aantal 
vreemdelingen van diverse nationaliteiten als genodigden voor het 18e C.P.N.-
partijcongres te Amsterdam (5-7 oktober 1956)
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057
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II. TOEZICHT / VERBLIJF VREEMDELINGEN

II. TOEZICHT / VERBLIJF VREEMDELINGEN
1 Verdragen en overeenkomsten

1 VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN
Algemeen

ALGEMEEN

168 Stukken betreffende de goedkeuring door Nederland van en de toetreding door 
diverse landen tot het Verdrag inzake de status van staatlozen (28 september 1954)
1956-1973, 1976 1 omslag

169 Stukken betreffende de voorbereiding van het Verdrag inzake verstekelingen (10 
oktober 1957)
1954-1959, 1964, 1975-1976 1 omslag
Dit verdrag is nooit door Nederland geratificeerd

Europa

EUROPA

170 Stukken betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van het Europees
Vestigingsverdrag (13 december 1955)
1951-1965 1 omslag

171 Stukken betreffende de uitvoering en wijziging van het Europees Vestigingsverdrag
1965, 1968-1975 1 omslag

172-173 Stukken betreffende de voorbereiding van het Europees Statuut voor migrerende 
arbeiders
1965-1974 2 pakken
172 1965-1969
173 1970-1974

174 Stukken betreffende de voorbereiding en de goedkeuring van de Europese 
Overeenkomst inzake de rechtspositie van migrerende werknemers (als resultaat 
van de voorbereidingen van het bovengenoemde Statuut) (24 november 1977)
1975-1977 1 pak

175-178 Stukken betreffende de tussen Nederland en diverse andere landen gesloten 
overeenkomsten inzake de uitwisseling van stagiaires
1938-1978 4 omslagen
175 Algemeen 1954, 1967
176 Denemarken 1938, 1967
177 Frankrijk 1948, 1951, 1977-1978
178 Zweden 1949, 1956

Benelux

BENELUX

179 Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van het Interim 
Arbeidsakkoord (20 maart 1957)
1949-1951, 1955-1959, 1963 1 omslag

180 Stukken betreffende de voorbereiding van het Benelux-Verdrag inzake de 
uitlevering en de rechtshulp in strafzaken (27 juni 1962)
1952, 1960 1 omslag
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181 Stukken betreffende de voorbereiding en de goedkeuring van de Benelux-
Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking (29 april
1969)
1966-1970 1 omslag

182 Overzichten betreffende uitwijzings-overeenkomsten, overname van ongewenste 
personen en vreemdelingenvoorschriften met betrekking tot strafbare feiten in 
Nederland, België, Duitsland en Luxemburg, ongedateerd

1 omslag
Bilateraal

BILATERAAL

183 Stukken betreffende de voorbereiding en de goedkeuring van de Overeenkomst 
tussen België en Nederland inzake de verwijdering van ongewenste personen (14 
januari en 4 februari 1958)
1946-1951, 1954-1961 1 pak

2 Wet- en regelgeving

2 WET- EN REGELGEVING

184-195 Stukken betreffende een vergelijkend overzicht van de vreemdelingenvoorschriften 
in diverse landen, als voorbereiding op een nieuwe Nederlandse 
vreemdelingenwetgeving
1940-1978 12 omslagen
184 Algemeen 1955-1958
185 België 1957-1961, 1972-1978
186 Denemarken 1952, 1958, 1961
187 Finland 1958, 1960
188 Frankrijk 1940, 1955, 1971
189 Groot-Brittannië 1963
190 Italië 1960
191 Joegoslavië 1957, 1966-1967, 1970
192 Noorwegen 1957, 1976
193 Oostenrijk 1949, 1959, 1970
194 Suriname 1965, 1969, 1975
195 Zweden 1960, 1968, 1970

196 Stukken betreffende de voorbereiding van de Wet tot wijziging van de 
Vreemdelingenwet 1918 en het Vreemdelingenreglement met betrekking tot de 
uitbreiding van de artikelen inzake de internering van vreemdelingen en 
vluchtelingen
1952, 1956 1 omslag
Zie ook inv. nrs. 282 en 343

197 Stukken betreffende de voorbereiding en de goedkeuring van het Koninklijk Besluit 
houdende wijziging van het Vreemdelingenreglement 1918
1952, 1960 1 omslag

198 Stukken betreffende een nieuwe bepaling ter vervanging van artikel 27 van het 
Vreemdelingenreglement inzake de registratie van het nachtverblijf van 
vreemdelingen
1938, 1948-1957, 1964-1965, 1968 1 omslag

199 Stukken betreffende de voorbereiding van de Vreemdelingencirculaire nr. 4-1956 
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inzake het toezicht op hier te lande verblijvende vreemdelingen
1951-1956 1 omslag

200 Stukken betreffende de voorbereiding en de inwerkingtreding van het 
Verblijfsvoorschrift op 1 mei 1957 en de wijzigingen van de 
vreemdelingenvoorschriften in verband hiermee
1956-1957 1 pak

201-203 Stukken betreffende de uitvoering en de diverse wijzigingen van het 
Verblijfsvoorschrift
1957-1966
201 uitvoering 1957-1958, 1961-1966, 1 omslag
202 wijzigingen 1958-1962, 1 pak
203 wijzigingen 1963-1966, 1 pak

204-205 Stukken betreffende de uitvoering en de diverse wijzigingen van de 
Vreemdelingencirculaire nr. 14-1955 inzake de verwijdering van ongewenste 
vreemdelingen en delicten door vreemde militairen
1955-1966 2 omslagen
204 uitvoering 1955-1962, 1965-1966
205 wijzigingen (1954) 1955-1959, 1962-1966

206 Stukken betreffende de voorbereiding en de goedkeuring van een nieuw model 
verblijfsvergunningsformulier
1957-1958, 1965 1 omslag
Zie ook inv. nr. 370

3 Toezicht

3 TOEZICHT
3.1 Organisatie en uitvoering

3.1 ORGANISATIE EN UITVOERING

207 Circulaire van de Hoofdafdeling aan de Procureurs-Generaal betreffende de 
wijziging van de Vreemdelingencirculaire C (geheim), inzake opgave van alhier 
wonende vreemdelingen van Belgische en Luxemburgse nationaliteit
1960 1 stuk

208-212 Stukken betreffende de uitvoering van het toezicht op vreemdelingen door de 
Procureurs-Generaal in de diverse ressorten
1955-1972 5 omslagen
208 Amsterdam 1956-1971
209 Arnhem 1955-1970
210 's-Gravenhage 1955, 1962-1966, 1969-1971
211 's-Hertogenbosch 1955-1962, 1964-1970
212 Leeuwarden 1954-1972

213 Stukken betreffende de organisatie, uitvoering en regionale samenwerking op het 
gebied van het vreemdelingentoezicht en de -registratie door de politie
1967-1971, 1974-1975 1 omslag

214 Stukken betreffende de regeling van de afgifte van werkvergunningen aan 
vreemdelingen
1956 1 omslag

215 Stukken betreffende het door de Minister van Justitie te voeren beleid ten aanzien 
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van vreemdelingen, die langer dan 6 maanden gedetineerd zijn
1955-1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

3.2 Verblijf en vestiging

3.2 VERBLIJF EN VESTIGING
Verblijfsvergunningen

Verblijfsvergunningen

216 Brieven betreffende de verzoeken om een verblijfsvergunning van een viertal 
vreemdelingen van Amerikaanse nationaliteit
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

217 Stukken betreffende een verzoek om een verblijfsvergunning en de verwijdering 
van een vreemdeling van Belgische nationaliteit
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

218 Stukken betreffende twee verzoeken om een verblijfsvergunning van een 
vreemdeling van Belgische nationaliteit
1946-1947, 1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

219 Stukken betreffende een verzoek om een verblijfsvergunning van een vreemdeling 
van Britse nationaliteit
1955-1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

220 Stukken betreffende een verzoek om een verblijfsvergunning en de 
nationaliteitskwestie van de zoon van een vreemdelinge van Duitse nationaliteit
1956-1960, 1964, 1968 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2069

221 Stukken betreffende de verzoeken om een visum en een verblijfsvergunning van 
twee vreemdelingen van Indiase nationaliteit
1953-1957 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2058

222 Stukken betreffende een verzoek om een verblijfsvergunning van een vreemdeling 
van Indonesische nationaliteit
1954-1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

223 Stukken betreffende de verzoeken om een visum en een verblijfsvergunning van 
een echtpaar van Italiaanse nationaliteit
1955-1958 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2059
Zie ook inv. nrs. 296-298

224 Stukken betreffende de verzoeken om een visum en een verblijfsvergunning van 
een vreemdeling van Italiaanse nationaliteit
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057
Zie ook inv. nrs. 296-298

225 Stukken betreffende een verzoek om een verblijfsvergunning van een vreemdeling 
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van Oostenrijkse nationaliteit
1955-1957 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2058
Zie ook inv. nr. 299

226 Stukken betreffende een verzoek om een verblijfsvergunning van een vreemdeling 
van Oostenrijkse nationaliteit
1956-1958 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2059
Zie ook inv. nr. 299

227 Stukken betreffende de verzoeken om een visum en vestiging van een vreemdeling 
van Indonesische nationaliteit en zijn verwijdering uit Nederland
1954-1958, 1968 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2069

228 Stukken betreffende de verzoeken om een visum en vestiging van een 
vreemdelinge van Indonesische nationaliteit
1956-1959 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2060

229 Stukken betreffende een verzoek om voortgezet verblijf en naturalisatie door een 
vreemdeling van Chinese nationaliteit en diverse visumverzoeken van zijn 
echtgenote
1951-1953, 1957-1976 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2077
Zie ook inv. nr. 149

230 Stukken betreffende een verzoek om naturalisatie van een vreemdeling van Duitse 
of Russische nationaliteit, na aanvankelijk illegaal verblijf
1940, 1947, 1953-1958 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2059

231 Stukken betreffende de verlening of verlenging van een verblijfsvergunning aan in 
concubinaat samenlevende vreemdelingen
1949-1950, 1956, 1963-1965, 1968 1 omslag

232 Stukken betreffende de voorwaarden tot vestiging in Nederland van vreemdelingen
van Duitse nationaliteit in het grens-correctiegebied
1956, 1963 1 omslag

Buitenlandse pleegkinderen

Buitenlandse pleegkinderen

233-235 Registers van gegevens betreffende de opneming en de adoptie
1956-1963 3 delen
233 1956-1958
234 1958-1960
235 1961-1963

In inv. nr. 233 opgenomen een staat op alfabet houdende gegevens betreffende de 
schrijfwijze van Chinese namen

236 Klapper op de persoonsdossiers
1961-1967 1 band

237-239 Stukken betreffende het beleid inzake de opneming en de adoptie
1950-1974
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237 1950-1959, 1 pak
238 1960-1966, 1 omslag
239 1967-1974, 1 omslag

240-244 Stukken betreffende de opneming en de adoptie door tussenkomst van de 
Zwitserse instelling Terre des Hommes
240 Vietnam 1965-1966, 1 omslag
241 Vietnam/Korea 1967, 1 pak
242 Vietnam/Korea 1968-1970, 1 omslag
243 Biafra 1968-1970, 1 omslag
244 Midden-Oosten 1970, 1 omslag

245 Stukken betreffende de opneming en de adoptie door tussenkomst van de Griekse 
instelling Mitera (Metera)
1959-1965, 1968, 1971 1 omslag

246-258 Stukken betreffende het beleid inzake de opneming en de adoptie van 
pleegkinderen uit diverse landen
1952-1976 13 omslagen
246 België 1957-1962, 1966
247 Colombia 1971, 1975-1976
248 Duitsland (W) 1952, 1962, 1971-1975
249 Hong Kong 1961, 1963
250 India 1971
251 Indonesië 1974-1976
252 Korea 1965, 1968-1972
253 Libanon 1964-1965
254 Oostenrijk 1965-1966, 1969-1970
255 Pakistan 1960, 1964-1965
256 Tunesië 1970
257 Turkije 1971-1975
258 Zwitserland 1965

259-261 Stukken betreffende kamervragen inzake Terre des Hommes
1967-1968 3 omslagen
259 De heer van Wijk (1e Kamer, 18 augustus 1967) 1967
260 Mevrouw Goudsmit (2e Kamer, 14 maart 1968) 1968
261 Mevrouw Singer-Dekker en de heer Nederhorst (2e Kamer, 28 mei 

1968) 1968

262-263 Stukken betreffende kamervragen inzake de medische behandeling in Nederland 
van kinderen uit Biafra
1968 2 omslagen
262 De heer van der Spek (2e Kamer, 19 september 1968) 1968
263 Mevrouw Goudsmit en de heer Visser (2e Kamer, 1 oktober 1968) 

1968
Ambonezen

Ambonezen

264 Stukken betreffende de registratie en het verstrekken van legitimatiebewijzen c.q. 
verblijfsvergunningen
1959-1960, 1968-1969, 1973-1974 1 omslag

265 Stukken betreffende de afgifte van grensoverschrijdingsdocumenten
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1952-1962, 1968-1969, 1973-1974 1 omslag

266-270 Stukken betreffende de verhuizingen naar andere woonwijken/-oorden in de 
diverse ressorten
1960-1963 5 omslagen
266 Amsterdam 1962-1963
267 Arnhem 1960-1963
268 's-Gravenhage 1961-1963
269 's-Hertogenbosch 1961-1963
270 Leeuwarden 1960-1963

271 Stukken betreffende de opgaven van woonwijken in de diverse ressorten
1960-1963 1 omslag

272-273 Stukken betreffende de situatie in de woonoorden en de bijzondere maatregelen 
van toezicht ten aanzien van de aldaar verblijvende personen
1956-1969
272 1956 t/m november, 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057
273 1956-1957, 1962, 1969, 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2070

274 Stukken betreffende ordeverstoringen in diverse woonoorden en (eventuele) acties 
erbuiten door de bewoners hiervan
1957-1966 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2067

275-280 Stukken betreffende de maatregelen (internering) tegen de veroorzakers van de 
ordeverstoringen
1956-1972 6 omslagen
Op alfabetische volgorde
275 eerste omslag
276 tweede omslag
277 derde omslag
278 vierde omslag
279 vijfde omslag
280 zesde omslag

281 Stukken betreffende de ordeverstoringen in woonoord Golflinks te Arnhem en de 
maatregelen tegen de veroorzakers hiervan
1959-1960, 1968-1970 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2071

282 Stukken betreffende de tegen vreemdelingen c.q. Ambonezen te nemen 
maatregelen van internering (en externering) en de faciliteiten hiervoor
1956-1958, 1964 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2064
Zie ook inv. nrs. 196 en 343

Chinezen

Chinezen

283-292 Stukken betreffende het beleid ten aanzien van de toelating van uit het buitenland 
komende en hier te lande reeds aangetroffen vreemdelingen van Chinese 
nationaliteit ten behoeve van tewerkstelling in het restaurantwezen
1955-1975
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283 1955-1958, 1 omslag
284 1959, 1 omslag
285 1960-1962, 1 pak
286 1963-1964, 1 pak
287 1965, 1 omslag
288 t/m juni 1966, 1 omslag
289 v/a juli 1966, 1 omslag
290 1967-1968, 1 omslag
291 1969-1970, 1 omslag
292 1971-1975, 1 omslag

293 Stukken betreffende de aantallen vreemdelingen (meest) van Chinese nationaliteit, 
die tot Nederland zijn toegelaten, opgesplitst in aantallen verblijfstitels
1956, 1970-1976 1 omslag

294-295 Stukken betreffende kamervragen inzake het toelatingsbeleid
1965-1966 2 omslagen
294 De heer Meulink (2e Kamer, 7 december 1965) 1965-1966
295 De heer van Rijckevorsel (2e Kamer, 17 augustus 1966) 1966

Buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers

296-298 Stukken betreffende de werving, selectie en tewerkstelling van (metaal-)arbeiders 
van Italiaanse nationaliteit
1955-1960 3 omslagen
296 Beleid 1955-1957
297 Uitvoering 1955-1959
298 Toezicht 1955-1960

Zie ook inv. nrs. 223 en 224

299 Stukken betreffende het beleid en de uitvoering van de werving en de toelating van 
buitenlandse arbeidskrachten (mijnwerkers)
1955-1961 1 pak
Zie ook inv. nrs. 225, 226 en 315

Terugkeer ex-Nederlanders

Terugkeer ex-Nederlanders

300-308 Stukken betreffende het beleid en de afhandeling van de verzoeken van personen 
van ex-Nederlandse nationaliteit om vanuit de Sowjet Unie naar Nederland te 
mogen terugkeren
1955-1972 2 omslagen
300 Beleid 1956-1959

301-308 Diverse personen 1955-1972
Op alfabetische volgorde
301 Eerste dossier

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2073
302 Tweede dossier

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2073
303 Derde gedeelte

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2073
304 Vierde gedeelte

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2073
305 Vijfde gedeelte

Openbaarheid beperkt tot 01-01-2073
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306 Zesde gedeelte
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2073

307 Zevende gedeelte
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2073

308 Achtste gedeelte
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2073

3.3 Uitgeleiding

3.3 UITGELEIDING

309 Stukken betreffende het illegale verblijf en de uitgeleiding van twee vreemdelingen 
van (Oost-)Duitse nationaliteit
1956, 1960 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2061

310 Stukken betreffende de signalering van een uit Nederland naar België teruggeleide 
vreemdeling van Griekse nationaliteit wegens politieke onbetrouwbaarheid
1956, 1961 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2062

311 Formulier van de Rotterdamse gemeentepolitie houdende gegevens betreffende de
uitgeleiding van een vreemdelinge van ex-Russische nationaliteit
1956 1 stuk
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

312 Stukken betreffende het illegale verblijf en de uitgeleiding van een vreemdeling van
ex-Russische nationaliteit en zijn gezin
1956, 1961-1962 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2063

313 Stukken betreffende de activiteiten in Nederland van een tweetal anti-
communistische organisaties van gevluchte vreemdelingen van ex-Russische 
nationaliteit en de uitgeleiding van een aantal leden
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

3.4 Overige toezichts-aangelegenheden

3.4 OVERIGE TOEZICHTS-AANGELEGENHEDEN

314 Stukken betreffende een particuliere klacht inzake een hier te lande wonende 
vreemdelinge van Belgische nationaliteit
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

315 Stukken betreffende het aanvankelijk illegale verblijf en de verzoeken van diverse 
landen om terugneming van een vreemdeling van ex-Tsjechische nationaliteit
1955-1978 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2079
Zie ook inv. nr. 299

316 Stukken betreffende de internationale activiteiten van het communistische comité 
"Zomer van vriendschap 1956"
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

317 Aantekeningen betreffende de Vereniging Poolse Oudstrijders in Nederland (S.P.K.)
1956 1 omslag
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318 Stukken betreffende demonstraties door tractaatboeren in het Duitse grensgebied
1956, 1958 1 omslag

319 Nota van het Hoofd van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 
aan de Secretaris-Generaal betreffende de overbrenging naar Singapore of 
Nederland van een van moord verdachte zeeman van Chinese nationaliteit
1956 1 stuk

320 Stukken betreffende een staking door zeelieden van Indonesische nationaliteit in 
de havens van Amsterdam en Rotterdam
1956 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2057

321 Stukken betreffende een verzoek van een ex-Russische, thans Nederlandse 
staatsburger om naspeuringen te laten doen naar zijn broer in de Sowjet Unie en de
eventuele toelating van laatstgenoemde tot Nederland
1956-1957 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2058

322 Stukken betreffende de tijdelijke stopzetting van kindertransporten naar Nederland
in verband met heersende kinderverlamming (poliomyelitis)
1956-1957 1 omslag

3.5 Verkrijgen/verstrekken van informatie

3.5 VERKRIJGEN/VERSTREKKEN VAN INFORMATIE

323-325 Stukken betreffende de verzoeken om inlichtingen uit het buitenland inzake 
criminele en politieke antecedenten van vreemdelingen in verband met vestiging of
langdurig verblijf hier te lande
1951-1963 3 omslagen
323 Engeland 1956-1957, 1961, 1963
324 Frankrijk 1951, 1954-1957
325 Zweden 1956

326-342 Stukken betreffende verzoeken van buitenlandse diplomatieke en consulaire 
vertegenwoordigers/particuliere(n) instanties, om statische gegevens inzake in 
Nederland woonachtige vreemdelingen
1956-1976 17 omslagen
326 Argentinië 1958
327 Australië 1973
328 België 1956-1960, 1965
329 Canada 1972
330 Duitsland (W) 1973, 1976
331 Frankrijk 1973-1976
332 Groot-Brittannië 1971-1973
333 Italië 1963-1968, 1971, 1974
334 Luxemburg 1975
335 Marokko 1973, 1976
336 Nicaraqua 1957
337 Spanje 1969, 1972-1973, 1976
338 Turkije 1962-1963, 1968, 1974, 1976
339 V.S. 1963-1964, 1972
340 Vietnam 1964-1965
341 Zaïre 1971, 1974
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342 Zweden 1972
III. TOELATING / VERBLIJF VLUCHTELINGEN

III. TOELATING / VERBLIJF VLUCHTELINGEN
1 Verdragen en overeenkomsten

1 VERDRAGEN EN OVEREENKOMSTEN
Algemeen

ALGEMEEN

343 Stukken betreffende de toetreding door diverse landen tot het Verdrag inzake de 
status van vluchtelingen (28 juli 1951)
1952-1976 1 omslag
Zie inv. nrs. 196 en 282

344 Stukken betreffende de uitvoering van het Verdrag en de voorbereiding en de 
uitvoering van het Protocol inzake de status van vluchtelingen (31 januari 1967)
1961, 1965-1967, 1970 1 omslag

345 Stukken betreffende de toetreding door diverse landen tot het Protocol inzake de 
status van vluchtelingen
1967-1977 1 omslag

346 Stukken betreffende de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van de 
Overeenkomst inzake zeeliedenvluchtelingen (23 november 1957)
1951-1961, 1964-1977 1 pak

347 Stukken betreffende de voorbereiding en de goedkeuring van het Protocol inzake 
zeeliedenvluchtelingen (12 juni 1973), als aanpassing bij het Protocol inzake de 
status van vluchtelingen
1968-1973 1 omslag

Europa

EUROPA

348 Stukken betreffende de voorbereiding en de goedkeuring van de Europese 
Overeenkomst inzake de afschaffing van visa voor vluchtelingen (20 april 1959)
1957-1961, 1965-1969 1 omslag

349 Stukken betreffende de voorbereiding van een in O.E.E.S.-verband totstand te 
komen regeling inzake de arbeids- en toelatingsvoorwaarden ten aanzien van 
vreemdelingen en vluchtelingen
1956-1961, 1965 1 omslag

Benelux

BENELUX

350 Stukken betreffende de voorbereiding van de Overeenkomsten tussen de Benelux 
en Zwitserland inzake het reisverkeer van vluchtelingen en zeelieden
1958, 1962, 1964 1 omslag

Bilateraal

BILATERAAL

351 Stukken betreffende de totstandkoming en de beëindiging van de Overeenkomsten
inzake de vereenvoudiging van het reizigersverkeer tussen Nederland en België 
voor houders van vluchtelingenpaspoorten (16 februari 1955)
1955-1957, 1960-1961 1 omslag
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352 Stukken betreffende de totstandkoming en de beëindiging van de Overeenkomst 
inzake de vereenvoudiging van het reizigersverkeer tussen Nederland en 
Luxemburg voor houders van vluchtelingenpaspoorten (4 mei 1955)
1955, 1961 1 omslag

353 Stukken betreffende de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Nederland en
Zwitserland inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van 
vluchtelingenpaspoorten
1957, 1960-1962 1 omslag

354 Stukken betreffende de goedkeuring en de uitvoering van de Overeenkomst tussen 
Nederland en Frankrijk inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van 
vluchtelingenpaspoorten (15 februari 1957)
1956-1957, 1960 1 omslag

2 Toelating

2 TOELATING
2.1 Wet- en regelgeving

2.1 WET- EN REGELGEVING

355 Stukken betreffende de voorbereiding van het besluit tot goedkeuring van het 
Vluchtelingenbesluit 1957 en de voorbereiding van een nieuwe 
Vluchtelingencirculaire
1956-1957 1 omslag

2.2 Organisatie en uitvoering

2.2 ORGANISATIE EN UITVOERING

356 Stukken betreffende onder andere het model, geldigheidsduur en kosten van een 
grensoverschrijdingsdocument voor vluchtelingen
1956-1957, 1972 1 omslag

357 Staten houdende gegevens betreffende asielverzoeken van vreemdelingen, hun 
opname in het vreemdelingentehuis "De Rozenhof" te Almen en de verwijdering 
van vreemdelingen, die niet om asiel verzocht hebben
1953-1960 1 omslag

2.3 Verblijf en vestiging

2.3 VERBLIJF EN VESTIGING
Hongaren

Hongaren

358-359 Stukken betreffende het beleid in Nederland ten aanzien van naar Oostenrijk 
gevluchte vreemdelingen van Hongaarse nationaliteit
1956-1958 2 pakken
358 Toelating 1956
359 Toelating (1956) 1957-1958

360-361 Stukken betreffende het beleid ten aanzien van via Nederland naar het buitenland 
reizende of naar Hongarije terugkerende vluchtelingen
360 1956-1957, t/m februari, 1 omslag
361 1957-1958, 1 pak

362-364 Stukken betreffende de wijzigingen in de indeling van de vluchtelingen in de 
woonoorden
1956-1960 3 omslagen
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362 1e en 2e transport 1956
363 3e transport 1956
364 4e en 5e transport 1956-1957

Zie ook inv. nr. 371

365 Stukken betreffende de opneming van vluchtelingenkinderen door Nederlandse 
pleeggezinnen
1956-1958 1 omslag

2.4 Overige vluchtelingen-aangelegenheden

2.4 OVERIGE VLUCHTELINGEN-AANGELEGENHEDEN

366 Stukken betreffende de toelating hier te lande van een aanvankelijk illegaal 
verblijvende vreemdeling van ex-Joegoslavische nationaliteit
1955-1966 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2067

367 Stukken betreffende het verstrekken van een vluchtelingenpaspoort aan een 
vreemdelinge van Roemeense nationaliteit
1956-1958 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 01-01-2059

368 Stukken betreffende de werkwijze ten aanzien van en de verhouding tot de 
Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp
1954-1961 1 omslag

369 Stukken betreffende een verzoek om het vreemdelingentehuis "De Rozenhof" te 
Almen te mogen bezoeken
1956-1957 1 omslag
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C. DOCUMENTATIE

C. DOCUMENTATIE

370 Modelformulieren zoals bedoeld in de diverse artikelen van het Verblijfsvoorschrift
1956-1957 1 omslag
Zie ook inv. nr. 206

371 Diverse gedrukte stukken betreffende de opneming in Nederland van vluchtelingen 
van Hongaarse nationaliteit
1956-1957 1 omslag
Zie ook inv. nrs. 358-365

372 Stukken betreffende de uitvoering van de grensformaliteiten op de luchthaven Orly 
en het helicopterveld Issy bij Parijs (veel foto's)
1956-1957 1 omslag
Zie ook inv. nrs. 88 en 89

373-374 "Wetten en Voorschriften ten dienste van de Grensbewaking" (Koninklijke 
Marechaussee)
t/m 1966 2 banden
373 Wet van 10 januari 1920 en daaruit voortvloeiende 

grensbewakingsvoorschriften
374 Vreemdelingen- en arbeidswetten, besluiten en voorschriften 

(circulaires)
Zie ook inv. nrs. 37-42

375 Seppen, G. en H.C. Fraaij, "Grensbewaking", losbladig commentaar op de 
voorschriften betreffende de politiaire grensbewaking (Alphen a/d Rijn, 1956)
t/m 1960 1 band

376 Grevelink, J. en P. Meyer, "Voorschriften Vreemdelingen", deel 1 en 2 (wetten, 
voorschriften, circulaires) (IJmuiden, s.a.)
t/m 1966 1 band

377-378 "Vreemdelingencirculaire", verzameling voorschriften en circulaires betreffende 
grensbewaking, toelating, toezicht, uitzetting en bewaring, rechtsmiddelen, 
bijzondere categorieën en bijzondere onderwerpen"
(1965) 1966-1980 (1982) 2 banden
377 Grensbewaking toelating toezicht
378 Uitzetting en bewaring rechtsmiddelen bijzondere categorieën 

bijzondere onderwerpen
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Bijlagen

B I J L A G E N
Bijlage I: Kaart grensbewaking

BIJLAGE I: KAART GRENSBEWAKING
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Bijlage II: Schema Rijksvreemdelingendienst 1939-1956

BIJLAGE II: SCHEMA RIJKSVREEMDELINGENDIENST 1939-1956
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Bijlage III: Schema hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 1956-1960

BIJLAGE III: SCHEMA HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN EN GRENSBEWAKING 1956-
1960
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Bijlage IV: Schema hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 1968

BIJLAGE IV: SCHEMA HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN EN GRENSBEWAKING 1968

Bijlage V: Instellingsbesluit, 27 april 1956

BIJLAGE V: INSTELLINGSBESLUIT, 27 APRIL 1956
MINISTERIE VAN JUSTITIE

AFDELING ALGEMENE- EN

KABINETSZAKEN

Bureau Personeel

No. 1 P. 65

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

BESLUIT:

Ingaande 1 mei 1956, met wijziging en aanvulling in zoverre van het Reglement op de Inwendige 
Dienst bij het Departement van Justitie (vastgesteld bij de beschikking van zijn toenmalige 
ambtsvoorganger van 30 december 1911, Afdeling A. S., no. 610 en laatstelijk gewijzigd bij 
beschikking van 6 mei 1955, Afdeling Algemene- on Kabinetszaken, Bureau Personeel, no, P. 
100/121),
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I. Lid a van artikel 15 bis te lezen:

"de 5e Afdeling wordt genoemd de "Afdeling Politie" en bestaat uit:
 De onderafdeling Beleid Politie.
 De onderafdeling Criminele Zaken.
 Het Bureau Juridische Zaken."

II. Lid d van artikel 15 bis vervalt.

III. De leden e, f en g van artikel 15 bis worden aangeduid als onderscheidenlijk de leden d, e en f.

IV. Bij het Ministerie van Justitie in te stellen een afdeling, genaamd de "9e Afdeling 
(Vreemdelingenzaken en Grensbewaking)".

De Afdeling bestaat uit een bureau on twee onderafdelingen.

a. Bureau Algemene en Juridische Zaken:
Algemene voorschriften; het opstellen van wijzigingen on aanvullingen van 
vreemdelingen- en grensbewakingscirculaires. 

b. Onderafdeling Vreemdelingenzaken:
Centrale leiding inzake de uitvoering van vreemdelingonvoorschriften; centrale registratie 
van hier te lande vertoevende vreemdelingen. 

c. Onderafdeling Grensbewaking:
Verzekeren van de richtige naleving van de voorschriften en aanwijzingen door personeel, 
belast met de politiaire gronsbewaking, ter uitvoering van de Wet van 10 januari 1920 (Stb. 
11) en de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften; overige 
grensbewakingsaangelegenheden. 

Een afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de daarvoor in aanmerking komende 
ambtenaren van het Ministerie van Justitie, alle Departementen van Algemeen Bestuur, en aan de 
Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 27 april 1956.

De Minister voornoemd,

(get.) J.C.VAN OVEN.

Bijlage VI: Instellingsbesluit, 4 juni 1956

BIJLAGE VI: INSTELLINGSBESLUIT, 4 JUNI 1956
MINISTERIE VAN JUSTITIE

AFDELING ALGEMENE- EN KABINETSZAKEN

Bureau Personeel

No. 1 P. 4 5 3

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

Besluit:

In aanvulling op zijn beschikking van 27 april 1956, Afdeling Algemene- en Kabinetszaken, Bureau 
Personeel, no. 1 P. 65, houdende instelling van de 9e Afdeling (Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking);
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De Onderafdeling Vreemdelingenzaken omvat:

1. Bureau A.

Vreemdelingen uit communistische landen; politieke gevallen; asylgevallen; zeelieden; 
pleegkinderen; transporten van kinderen van alle nationaliteit; staatloze ex-Nederlanders.

2. Bureau B.

Vreemdelingen, voor zover niet genoemd onder Bureau A; kennisgevingen met betrekking tot het 
Corps Diplomatique c.a.

Een afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de daarvoor in aanmerking komende 
ambtenaren van het Ministerie van Justitie, alle Departementen van Algemeen Bestuur en aan de 
Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 4 juni 1956.

De Minister voornoemd,

(get.) J.C.VAN OVEN.

Bijlage VII: Schema hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking 1971

BIJLAGE VII: SCHEMA HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN EN GRENSBEWAKING 1971
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Bijlage VIII: Concordantie van AJZ-nummers

BIJLAGE VIII: CONCORDANTIE VAN AJZ-NUMMERS
Toelichting op gebruikte termen:

– gesaneerd = vernietigd in administratieve fase.
– personeel =: dossiers niet geïnventariseerd, bevinden zich bij Directie Vreemdelingenzaken,

na beëindiging diensttijd ingevoegd in algemeen personeelsdossier.
– C = gerubriceerd; hiervoor apart inzage-verzoek indienen.

Concordantie van AJZ-nummer naar Inventarisnummer

AJZ-nummer Inv.nr.

1/E-1 11

2/B-2 1-3, 6, 10

3/B-3 vernietigd

4/B-1 gesaneerd

5/B-4 120-126, 133

6/F-1 personeel

7/B-5/A-1 gesaneerd

8/G-1 vernietigd

9/F-2 gesaneerd

10/E-2 gesaneerd

11/E-3 199-203, 206

12/E-4 346-347

13/E-5 gesaneerd

14/H-1 gesaneerd

15/E-6 gesaneerd

16/H-2 gesaneerd

17/H-3 gesaneerd

18/H-4 gesaneerd

19/E-7 gesaneerd

20/E-8 gesaneerd

21/H-5 gesaneerd

22/E-9 gesaneerd

23/E-10 117

24/B-6 gesaneerd

25/E-11 gesaneerd

26/B-7 gesaneerd

27/E-12/C-1 163

28/J-2 gesaneerd
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AJZ-nummer Inv.nr.

29/H-6 gesaneerd

30/E-12 niet aangetroffen

31/E-13 gesaneerd

32/E-14 niet aangetroffen

33/E-15/C-2 151

34/E-16 niet aangetroffen

35/E-17 140

36/E-18/A-2 92-93

37/E-19 324

38/J-2 265

39/E-20 niet aangetroffen

40/B-8 gevoegd in AJZ

264/E-104

41/E-21 232

42/E-22 36

43/E-23 179

44/E-24 135

45/.... niet aangetroffen

46/B-9 2

47/E-25 89

48/H-7 niet aangetroffen

49/K-1 vernietigd

50/E-26 22

51/E-27 145

52/E-28 22

53/F-3 personeel

54/E-29/C-63 320

55/H-8 57

56/E-30 48

57/E-31 183

58/H-9 118

59/E-32 vernietigd

60/K-2 vernietigd

61/E-33 299

62/E-34 214

63/B-10 7



2.09.52 Justitie / Vreemdelingenzaken AJZ 51

AJZ-nummer Inv.nr.

64/E-35 98

65/E-36 vernietigd

66/E-37 23-24, 55

67/E-38 vernietigd

68/H-10 58

69/E-39 25-26, 34, 44-45, 56, 132, 142, 180-182

70/E-40 368

71/B-11 vernietigd

72/E-41 vernietigd

73/B-12 7

74/E-42 137

75/F-4 personeel

76/E-43 17

77/E-44 146

78/C-3 niet aangetroffen

79/I-1 87

80/E-45 63

81/E-46/C-15 138-139

82/E-47 233-263

83/E-48 35

84/E-49 282

85/B-13 niet aangetroffen

86/E-50 343-345, 355

87/E-51 115

88/E-52 323

89/E-53 vernietigd

90/I-2 75

91/I-3 68

92/I-4 86

93/I-5 76

94/I-6 70

95/I-7 72

96/I-8 74

97/I-9 83

98/I-10 82

99/I-11 81
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AJZ-nummer Inv.nr.

100/I-12 80

101/I-13 85

102/C-11 157

103/C-4 313

104/I-14 71

105/I-15 77

106/I-16 78

107/I-17 84

108/I-18 79

109/C-4 367

110/E-54 198

111/E-55 59

112/E-56 205

113/E-57 62

114/E-58 97

115/E-59 13

116/H-11 66

117/E-60 136

118/E-61 niet aangetroffen

119/E-62 niet aangetroffen

120/G-2 vernietigd

121/B-14 2

122/E-63 119, 127-131

123/E-64 145

124/C-6 156

125/C-7 303

126/C-8 305

127/C-9 308

128/C-10 159

129/E-65 niet aangetroffen

130/E-67 322

131/H-12 114

132/H-13 50-51

133/H-14 19

134/E-68 113

135/H-15 61
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AJZ-nummer Inv.nr.

136/H-16 67

137/C-12 162

138/C-13 160

139/C-14 161

140/J-4 264, 266-271

141/E-69 168

142/E-70 144

143/C-16 217

144/E-71 2, 207, 326-342

145/C-17 222

146/C-18 225

147/L-1 vernietigd

148/F-5 vernietigd

149/E-72 gesaneerd

150/C-19 230

151/J-5/C-52 272-274, 281

152/F-6 personeel

153/E-73 351

154/E-74 354

155/E-75 352

156/E-76 111

157/B-15 7

158/E-77 112

159/E-78 100-109

160/E-79 7

161/E-80 vernietigd

162/C-20 312

163/F-7 7

164/C-21 311

165/C-22 54

166/E-81 niet aangetroffen

167/E-82 niet aangetroffen

168/E-83 niet aangetroffen

169/E-84 369

170/E-85 169

171/E-86 2, 349
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AJZ-nummer Inv.nr.

172/E-87 49

173/F-8 personeel

174/F-9 personeel

175/F-10 personeel

176/F-11 personeel

177/F-12 personeel

178/F-13 personeel

179/F-14 personeel

180/F-15 personeel

181/F-16 personeel

182/F-17 personeel

183/F-18 personeel

184/F-19 personeel

185/F-20 personeel

186/F-21 personeel

187/F-22 personeel

188/F-23 personeel

189/F-24 personeel

190/F-25 personeel

191/F-26 personeel

192/F-27 personeel

193/F-28 personeel

194/F-29 personeel

195/F-30 personeel

196/F-31 personeel

197/F-32 personeel

198/F-33 personeel

199/E-88 300

200/E-89 356

201/F-34 personeel

202/F-35 personeel

203/F-36 personeel

204/F-37 personeel

205/F-38 personeel

206/F-39 personeel

207/F-40 personeel
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AJZ-nummer Inv.nr.

208/F-41 personeel

209/F-42 personeel

210/F-43 personeel

211/F-44 personeel

212/F-45 personeel

213/F-46 personeel

214/F-47 personeel

215/F-48 personeel

216/F-49 personeel

217/F-50 personeel

218/F-51 personeel

219/F-52 personeel

220/F-53 personeel

221/F-54 personeel

222/F-55 personeel

223/F-56 personeel

224/F-57 personeel

225/F-58 personeel

226/F-59 personeel

227/E-90 143

228/C-23 224

229/C-24 307

230/C-25 310

231/E-91 216

232/C-26 366

233/C-27 158

234/E-92 175-178

235/C-28 321

236/E-93 134

237/C-29 153

238/E-94 317

239/C-30 149

240/C-31 229

241/C-32 316

242/C-33 227

243/E-95 215
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AJZ-nummer Inv.nr.

244/E-96 218

245/E-97 141

246/C-34 309

247/C-35 309

248/C-36 166

249/C-37 164

250/C-38 306

251/C-39 302

252/C-40 304

253/E-98 niet aangetroffen

254/C-41 vernietigd

255/C-42 301

256/E-99 147

257/C-43 220

258/C-44 314

259/C-45 315

260/E-100 208-213

261/E-101 37-42

262/E-102 319

263/E-103 99

264/E-104 1-3, 6, 10

265/H-17 64

266/H-18 60

267/F-79 vernietigd

268/C-46 150

269/F-60 personeel

270/F-61 personeel

271/F-62 personeel

272/F-63 personeel

273/F-64 personeel

274/F-66 personeel

275/F-67 personeel

276/F-68 personeel

277/F-69 personeel

278/F-70 personeel

279/F-71 personeel
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AJZ-nummer Inv.nr.

280/F-72 personeel

281/F-73 personeel

282/F-74 personeel

283/F-75 personeel

284/F-76 personeel

285/F-77 personeel

286/G-3 vernietigd

287/E-106 43

288/F-78 vernietigd

289/E-107 196-197

290/E-108 27-32, 46, 47

291/E-109 vernietigd

292/E-110 12

293/E-111 vernietigd

294/C-47 53

295/F-80 vernietigd

296/E-105 52

297/E-112 21, 350

298/C-48 152

299/E-113 vernietigd

300/E-114 204-205

301/I-19 69

302/C-49 226

303/C-50 223

304/C-51 219

305/J-6 niet aangetroffen

306/E-115 318

307/E-116 325

308/E-117 198

309/E-118 vernietigd

310/B-16 2

311/C-53 167

312/F-81 personeel

313/E-119 vernietigd

314/E-120 24-25

315/E-121 296-297
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AJZ-nummer Inv.nr.

316/E-122 298

317/J-7/C-54 279

318/J-8/C-55 278

319/J-9/C-56 280

320/J-10/C-57 275

321/J-11/C-58 277

322/J-12/C-59 276

323/E-123 2

324/C-60 221

325/C-61 154

326/E-124 283-292, 294-295

327/E-125 282

328/E-126 vernietigd

329/E-127 vernietigd

330/F-82 vernietigd

331/F-83 vernietigd

332/J-13 282

333/C-62 165

334/E-128 18

335/E-129 vernietigd

336/E-130 170-171

337/E-131 296

338/E-132 94, 184-195

339/E-133 34

340/F-84 vernietigd

341/C-64 155

342/C-65 9

343/C-66 228

344/H-20 14-16, 88, 172-174, 348

345/E-134 231

346/E-135 299

347/E-136 33

348/C-67 niet aangetroffen

349/E-137 293

350/E-138 365

351/E-139 12
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AJZ-nummer Inv.nr.

352/H-21 65

353/1-20 73

354/E-140 358-364

355/E-141 148

406/E-161 110

423/E-167 96

427/E-169 90-91

431/E-173 8

633/E-268 20

692/E-283 95

736/E-309 353

782/H-44 116

3356/E-2182 172-174

3931/E-2520 6

 

Verklaring van Overbrenging

VERKLARING VAN OVERBRENGING
 

Als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het Archiefbesluit 1995

De eerste ondertekenaar, mr. H.P.A. Nawijn, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, voor 
deze, drs. H.W.M. Schoof, Directeur van de Immigratie- & Naturalisatiedienst, verklaart te hebben 
overgebracht naar de tweede ondertekenaar, dr. M.W. van Boven, Directeur van het Nationaal 
Archief, voor deze drs. A.G. de Vries, hoofd van de Afdeling Collectie, die verklaart te hebben 
overgenomen ter verdere bewaring in de rijksarchiefbewaarplaats in Den Haag:

Het archief Algemene en Juridische Zaken van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en 
Grensbewaking, (1938) 1956-1976 (1981)

De omvang van het overgebrachte bestand bedraagt ca. 4,1 strekkende meter. De inhoud ervan is 
nader gespecificeerd in de toegang, die als bijlage 1 bij deze Verklaring van overbrenging is 
gevoegd.

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn op grond van artikel 15, eerste 
lid , onder a, van de Archiefwet 1995, aan de openbaarheid van de overgebrachte 
archiefbescheiden beperkingen gesteld. Deze beperkingen zijn nader omschreven in het besluit, 
dat conform artikel 10 van het Archiefbesluit 1995, als bijlage 2 bij deze Verklaring van 
Overbrenging is gevoegd.

De directeur van het Nationaal Archief verplicht zich de overgebrachte archiefbescheiden in goede 
staat te bewaren ofte doen bewaren, overeenkomstig het bij of krachtens de Archiefwet 1995 voor 
het beheer van overheidsarchieven bepaalde.

Den Haag, 25-7-2002 Den Haag, 29-07-2002
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De eerste ondertekenaar, .De tweede ondertekenaar,

(drs. H.W.M. Schoof), (drs. A.G. de Vries)

Datum 23 juli 2002, Datum 29-07-2002

Nummer 5178129/02/IND

 

 

Bijlage 2 bij de Verklaring van Overbrenging van het archief Algemene en Juridische Zaken van de 
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (1938) 1956-1976 (1981)

Besluit van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van het archief 
Algemene Juridische Zaken van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (1938) 
1956-1976 (1981)

(Besluit als bedoeld in artikel 10 van het Archiefbesluit 1995)

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden op grond van artikel 15, 
eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 aan de openbaarheid van de inventarisnummers 53, 54, 
138, 139, 149-167, 215, 216-230, 272-274, 281, 282, 301--316, 320, 321, 366 en 367 van het over te 
brengen archief van de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, (1938) 1956-1976 (1981), de navolgende beperkingen 
gesteld:

1. De archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummer(s):
 53 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2051;
 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 215, 216, 217, 218, 219, 

222, 224, 272, 272, 311, 313, 314, 316, 320 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2057;
 221, 225, 321 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2058;
 152, 223, 226, 230, 367 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2059;
 228 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2060;
 309 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2061;
 138, 160, 161, 162, 310 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2062;
 312 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2063;
 282 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2064;
 274, 366 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2067;
 54, 220, 227 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2069;
 273 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2070;
 281 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2071;
 139, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2073;
 149 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2074;
 229 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2077;
 315 zijn niet openbaar vóór 1 januari 2079.

2. Raadpleging van de bescheiden geborgen onder bovengenoemde inventarisnummers, is, 
gelet op het bepaalde in art. 15, derde lid, van de Archiefwet 1995, slechts mogelijk na 
schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Deze 
toestemming worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 De verzoeker doet een gemotiveerd schriftelijk verzoek, waarin wordt aangegeven: de 

omschrijving van het onderzoeksdoel, de onderzoeksopzet en de wijze waarop de 
vertrouwelijkheid van de privacygevoelige gegevens wordt gewaarborgd. De directeur 
van het Nationaal Archief beoordeelt het verzoek.
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 De verzoeker ondertekent het standaardformulier tot inzage van beperkt openbare 
archiefbescheiden van het Nationaal Archief en verklaart zich te houden aan de daarin 
opgenomen bepalingen.

 De directeur van het Nationaal Archief controleert en beoordeelt het ondertekende 
formulier.

3. Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, 
waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de 
directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan 
voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

 

Den Haag,

Datum : 23 juli 2002

Nummer : 5178129/02/IND
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