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Aan: 

Hierbij heb ik de eer U(hoog)Edelgestrenge/Uedelachtbare 
tl3 bûrichten,dat ik ip. verband met de opheffing van de Cen
trale Raad voor Buitenlandse Kinderzorg - het ten opzichte 
van de Overheid verantwoordelijke coördinerende orgaan voor 
de actie der kindertransporten uit het buitenland - heb be
sloten aan de onderscheidene comit;i•s, die op dit gebied 
werkzaam waren,geen toestemming meer te geven groepen kin
deren van vreemde nationaliteit tijdelijk bjj Nederlandse 
pleeggezinnen onder te brengen. 

Derhalve kunnen de op dit onderwerp 
de aanschrijvingen van het Hoofd van de 
dienst, d.d. 26 Mei 1948 en 1 Augustus 
als vervallen worden beschouwd. 

betrekking hebben -
Rijksvreemdelingen-

1949,al No,243,thans 

Een uitzondering wordt echter nog gemaakt voor é~n groep 
Berlijnse kinderen,· die met toestemming van mijn ambtsvoor
ganger, reeds vorig jaar naar ons land zou komen. 

Nu de mogelijkheid tot bezoek aan Nederland van Duitse en 
Oostenrijkse kinderen tengevolge van bovenbedoeld besluit 
is beperkt, acht ik het nuttig - als compensatie voor het 
uitvallen der kindertransporten - ten aanzien van het indi
viduele bezoek aan ons land van deze kinderen een nadere 
regeling te treffen .• 

In verband hiermede wordt door mij het volgende bepaald: 
1. Vreemdelingencirculaire I,d.d. 18 Februari 1948, al No. 

244 en de wijzigingen daarvan, d.d. 6 Januari 1949 en 20 
Maart 1950, vervallen. 

2. Indien een Duits of Oostenrijks kind een bezoek aan fami
lieleden,vrienden of kennissen in Nederland wil brengen, 
dient ten behoeve van dit kind bij het bevoegde Nederland
se Consulaat op normale wijze een visum te worden aange
vraagd. Deze aanvrage zal in het algemeen door het Hoofd 
van de Visadienst,overeenkomstig het bepaalde in par. 5 
van Vreemdelingencirculaire No. 5,om inlichtingen en ad
vies aan het betrokken Hoofd van plaatselijke Poli tie wo:e
den gezonden.Hierbij zij opgemerkt,dat in het algemeen een 
afwijzende beslissing·op de aanvrage zal worden genomen, 
indien referenten ongunstig bekend staan. 

3. In gunstige gevallen zal een visum voor de duur van 30 
dagen worden verleend,. welk visum, desverlangd êén maal 
met eenzelfde periode kan worden verlengd. Verzoeken om 
een tweede verlenging waren Uwerzijds slechts in noodza-

de Heren Hoofden van plaatse
lijke Politie; 
ter kennisneming aan H.H. Pro
cureurs-Generaal, fgd. Directeu-- 
ren van Politie en de Heer Com
mandant der Koninkltjke Marechaussee. 

R. I .D. 398/50 



_!<elijke gevallen in behandeling te nemen(b.v.wanneer uit een dok
tersattest blijkt, dat het betrokken kind. tengevolge van ziekte 
niet in staat is tot reizeno 
4. Met het oog op vestigingsgevaar acht ik het voorts noodzakelijk 

het verbl~f hier te lande van deze kinderen te beperkên en wel 
in die zin, dat één bezoek per kalenderjaar voor de duur van 
twee maand9n kan worden toegestaan, of twee bezoeken per ka
lenderjaar, elk voor de duur van maximaal· 30 dagen. 
Mün ambtsgenoot van Buitenlandse Zaken heb ik verzocht de be

trokken Nederlandse Consulaire vertegenwoordigers in Duitsland en 
Oostenrijk overeenkomstig het vorenstaande in te lichten. 

De Minister van Justitie, 
Struycken. 




