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Onderwerp: Bezoek van Duitse kinderen, 
nave~nant aan in Nederland 
wonende Nederlanders ,aa..l'l Ne
derland. 

0 

2e WUZIGING Vreemdelingencirculaire I , d.d. 

18 Februari 1948, al No. 244. 

Met betrekking tot hJt het bezoek van Tiuitse kinderen, naver
want aan in Nederland wonende Nederlanders, moge ik het volgende 
onder Uw aandacht brengen. 

Tot dusver is· het aantal aanvragen om t\jdelijk verblijf hier te 
lande van witse kinderen, ingevolge het bepaalde in Vreemdelin
gencirculaire I, d.d. 18 Februari 1948, al No*244, niet groot ge
weest. 

naar de bepalingen inzake visumverlening aan vreemdelingen van 
])ui tse nationati teit voor familiebezoek sinds kort soepeler zijh 
gesteld, de actie der kindertransporten over enkele maanden ten 
einde loopt, tot nu toe in het algemeen alle aanvragen van Neder
landse ooms en tantes ( ook indien op hun gedrag in de bezettings
tijd niets viel aan te merken) om hun :Duitse neefjes en nichtjes 
enige tijd te mogen ontvangen, werden afgewezen en sinds de alge
hele bevrijding van ons land reeds een periode van oijna 5 jaar is 
verlopen, meen ik, dat ook ten aanzien van het individuelebezoek 
van Jmitse kinderen aan familieleden in Nederland. een ruimer 
standpunt kan worden ingenomen9 

Op grond van vorenstaande overwegingen heb ik dan ook besloten 
tot wijziging van de onderhavige circulaire over te gaan en wel in 
die zin, dat daarin voor het woord "grootouders" in de 2e alinea 
dient te worden gelezen: 11familieleden in de rechte lijn en in de 
zijlijn tot en met de 3e graad." 

Voorts dient in deze circulaire het woord "grootouders" steeds 
te worden vervangen door 11deze familieleden." 

Tenslotte dienen in deze circulaire achter het woord 11ouders 11 

steeds te worden opgenomen de woorden "of voogd.en". 

])e Minister van Justitie, 

Th.,R.J ~Wijers . 

Aan:H.H.Procureurs-Generaal, 
fgd.l)irecteuren van Politie; 
H,H. Hoofden van Plaatselijke Poli tie en 

__ de Heer Commandant der Koninklijke Marechaussee. _,.,-

R. I.:D. 18 3/50. 




