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V R E E M D E L I N G E N C I R C U L A. I R E I. 

Betr.:. Bezo .ek van Duitse kinderen, naverwant aan in Nederland wonende 
Nederlanders, aan Nederland o 

Teneinde tegemoet te komen aan herhaalde verzoeken om ook aan Duitse 
kinderen, die n.a:verwant z:ijn aan hier te lande won(:)nde Nederlanders, toe-~ 
stemming t .e geven voor een t:ijdel~ verbl:ijf in Nederland, ten behoeve van 
hun gezondheid, heb ik de ~er U te berichten, dat ik het volgende heb be
slotent 
~ y~r~aek Y!Wi l:l.ier te land:e Neel.erlan:è.oe g:r..ee.tettdeFs ku;r:i.;g,9:c, lbi tse. 

kinàeren vaµ 5 t/.m 14 jaar,we.ar'i"aft à.e w,ed.er 001s;e1oztk:el.ijk à.e Neà.oP1~:i.à
se na ti ana J i tei t "besa.t, voci,;p eeB 7,TCFtilijf van ben hoogs be à..ri e ffleanàeL 
worden toegelaten, mi tot -
j. zowel de groctoYdeFs als de ouders in politiek en ande:r opzicht gun 

g.t.ig bokeR.ri staaa; 1 
2. de grootouders finantieel en anderszins in staat worden geacht gedu

rende het verbl:ijf in huisvesting, onderhoud en opvoeding van het kind :t 
o. q. kinderen, te kunnen voorzien; 

3. de g;rootouders en ouders schrlftel:ijk verklaren, dat zij al hun mede
werking zullen verlenen, opdat het kind na het t ,oegestane verblijf 
weder naar Duitsland vertrekt; 

4. de kinderen in het bezit zijn van een geldig nationaliteitspapier en 
een exi ~ en re-en try permit van de bevoegde geallieerde au tori têi t. 
in D:ü tsland; 

5. de reizen van de kindepen, door samenwerking van grootouders en ouder-s 
worden bewerkstelligd, waarbij zou kunnen wo:rtl:en geadviseerd, dat de 
kinderen aan de grensdoorlaatpost door de groo .touders(e ... q.ouders)van 
d0c ouders (c.q. grootouders) worden overgenomen. 

Publicatie in de pers of anderszins acht ik niet gewenst. Berichten 
op dit gebied worden, zoals gebleken is, dikwijls doo .r het publiek ver -
keerd gelezen en begrepen, waard,aor ener.z:ijds verkeerde gev.olgtrekkingen 
worden gemaakt en anderzijds de toeh reeds overbelaste R:ijksvreemdelingen ,,.-
1iienst, wed~rom massa's onnodige ,~orrespondentie krijgt te verwerken •. 

Het i.s de bedoeling t ·e bevorderen, dat desbetreffende verzoekschrif
ten zoveel mogelijk bij U worden i ngediend en overeenkomstig deze circm
-laire door U in behandeling worden genomen; hiertoe wordt het volgende 
bepaald:; 
a. Verzo ekschri:ften moeten door êên der grootouders bij het hoofd van 

plaatselijke poli tie worden ingediend (hierin moeten de gegevens, na- 
men, voornamen, geb " datum, wo.onplaatsen, zowel van de kinderen als 
van de ouders .en de grootouders zo volledig mogelijk vo .orkomen) ,waaD-, 
na door de poli tie een o:nde:rz.oek wordt ingesteld" Het :??esul taat word ,
puntsgew:ijze als bovenstaand in een rappor t vermeld,waarbij de Yerkla .-,, 
ri:n_g als bedoeld in punt 3 wordt overgelegd. Het hoofd van plaatse-

·A.an: H.H. Hoofden van PlaatseliJk:e Poli tie, 
Ter kennisneming aan . 
H.H. Proeureurs-Generaal" fgd, 
Directeur van Poli tie" 



lijk ,e poli tie zendt dit rapport met zijn advies aan de Proeureur-Genera .al, 
fgd. :Directeur van Politie, wien ik verzoek het aan mij met zijn advies te 
doen toekomen. 

b. J>e diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers in Duitsland moge ik 
verzoeken om pe r sonen, die zich met een verzoek t .ot hen richten overeen
komstig deze circulaire te instrueren, waarna i .h gev-allen, welke voor in
williging vatbaar zijn, kan worden geadviseerd, dat de groot.ouders in Ne-

-.. de.rland, zich hebben te wenden tot het hoofd van poli tie hunner woon
plaa tsc 

,c ,, Ik verzoek het Hoofd van de Visadienst om ih de gevallen, dat het bezoek 
kan worden toegestaan, de betreffende Consul in ])uitsland te machtigen 
een visum te verlenen, indien den Consul is gebleken, _ja;; ·Q.e G:i.:tQ.OPO van ¼ 
W: · betreffende )d nd in politiek en "a:n;der epz.izht gyns:t~ bek@nrd staan e~ L' 
dat het kind in het bezit is van een geldig nationaliteitspapier en een 
eri t- en re-entry permit van de bevoegde geallieerde a1:.1toritei t •. Bij het 
visum ware . te ,re.rmelden, dat melding bij de plaatselijke poli tie binnen 2 
x: 24 uur na binnenkomst in Nederland moet plaats hebbe.n. 

d. Na melding wordt door het hoofd van plaatselijke poli tie een verblijfsve:r-.. , 
g,;:nning V'erstr~t, geldig voor ten hoogste drie maande,m, waarvan op de 
gewone wijze op de z.g~ verblijfsvergunningsta ten, ingevolge Vreemdeli:ng9n
eirculaire nr. 4 te zenden aan de Rijksvreemde1ingendienst, melding w0--~-i::: 
gemaakt. Deze verblijfsvergunning mag niet worden verlengd. Het hoofd .a.n 
plaatselijke poli tie doet toezicht houden op h.et tijdig vertrek van het 
kind • . Van niet tijdig vertrek moet in alle gevallen onmiddellijk schrif -· 
telijk rapport aan de Procureur-Generaal, fgd. J>irecteur van Politie wor
den uitgebracht" 

.De klapperwoorden van deze circulaire zijn-: 
:Duitse - kinderen naar Nederland voor bezoek 
bezoek - v.an Duitse kinderen naar Nederland 
visum - aan Duitse kinderen voor bezoek. 

De Minister van Justitie, 
J*H. van Maarseveen. 




