
MINISTERIE VAN JUSTITIE 
AFDELING POLITIE 

RIJKSVREEMDELINGElID!EUST 

al No,, ?41,/3 

Betreffende: 

1 s··-Gravenhage 9 4 Februari 1954. 
Raamweg 47 
Tel. :83980<83989 

183940··"183944 

Tijdel:ijk verbl tif van bui tenJ e.nd,:3e 
kinderen in fJ.rnepsverbanci VREEM])ELINGENCIRCULAIRE R" 

Aan in West-Duitsland of in Oostenrijk vertoevende vluchtelingenkin
deren werd in 1952 en in i953 dezerz:ijds in verschei.dene gevallen 1opver
zoek van verschillende instellingen of comité's, toestemming verleendom 
groepsgew:ijze gedurende korte t:ijd hier te lande te verbl:ijven, mede uit 
overweging, dat hierdoor enigszins werd b:ijgedragen in de verlichting van 
de nood, waarin de in West-Europa verblijvende vluchtelingen, die veelal 
nog in kampen wonen, nog immer verkeren. Ik ben bereid ook verder in de
ze richting mijn mederwerking te verlenen. 

In verband hiermede wordt de aanschrijving van mijn toenmalige ambts
voorganger van 3 November 1950, Afdeling Politie, Bureau Rijksvreemde -
lingendienst, al nr 243, inzake het t:ijdelijk verblijf van kind:eren van 
vreemde nationaliteit in Nederland, hierbij ingetrokken. 

Het onlangs opgerichte Contactcomi té voor het tijdelijk opnemen van 
buitenlandse kinderen (secretaresse; mevrouw :fi.1r BoE •. A.C.v.d.\Valle-Bosch, 
Laan van Poot 204, 's-Gravenhage), waarin de onderscheiden godsdiensti
ge en politieke richtingen vertegenwoordigd zijn, heeft zich o.a. tot 
taak gesteld mij van advies te dienen ten aanzien van verzoeken om toe
stemming tot t:ijdel:ijk verbl:ijf hier te lande van vluchtelingenkinderen,in 
het bijzonder met betrekking tot de bonafiditeit (ook in financieel op
zicht) van de initiatiefnemers, het vertrouwen in het beleid ten aan-· 
zien van de keuze der t:ijdel:ijke pleeggezinnen en de verzorging der kin
deren, alsmede het nakomen van de opgelegde verplichtingen, o.a. voor 
wat de tijdige terugkeer van de kinderen aangaat. Naar aanleiding hier
van ware aan initiatiefnemers, die zich' tot U of tot de politie wenden, 
mede te delen, dat zij hun aan mij gerichte verzoeken door tussenkomst van 
dit Comité kunnen indienen. Het genoemde Comité heeft zich bereid vel""
klaard initiatiefnemers in te lichten omtrent de voorwaarden, welke mij-
nerzijds met betrekking tot de komst naar en het verblijf in Nederland van 
groepen vluchtelingenkinderen worden gesteld; , in .verband hiermede zijn 
door dit Comité formulieren vastgesteld, welker inhoud is aangepast aan 
deze voorwaarden. 

Na ontvangst van het advies van het Contactcomi té zullen mijnerzijds 
spoedshalve~ indien zulks gewlnst mocht bl:ijken,. telefonisch of per te
lex bij officiële organen nadere inlichtingen omtrent de ini tiatiefne
mers worden ingewonnen. 

Indien mij geen reden is gebleken om het verzoek aanstonds af te wij-
zen, zullen de stukken vervolgens aan U - naar gelang van het ressort 
binnen hetwelk de kinderen zullen worden gehuisvest - worden toegezon
den- Tegelijkert:ijd zal door het hoofd van de Rijksvreemdelingendienst aan 
de initiatiefnemers worden verzocht de l:ijsten, hierna onder 2 aangeduid, 
zo spoedig mogelijk aan U te doen toekomen. Daarbij zullen de initiatief
nemers worden herinnerd aan de hun reeds door het Contactcomité medege
deelde voorwaarden. Deze voorwaarden luiden als volgt. 
1. De initiatiefnemers moeten zich schriftel:ijk garant stellen voor al
le kosten, verbonden aan het verblijf in Uederland van de kinderen, als-

.AAN: H.H. Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie; 
In afschrift ter kennisneming aan: 

lt. de Heren Hoofden van plaatselijke poli tie; 
b. de Heer Administrateur der Grensbewaking; 
c. het Contactcomi té voor het tijdelijk opnemen van buitenlandse 

kinderen, Laan van Poot 204, 1 s-Gravenhage. 



mede voor het; nakomen van de te stellen voorwaarden 9 o •. a. ten aanzien van 
de tijdige terugkeer der kinderen . 
2 •. De ini tiatief'nemers moet.en aan U lijsten in tweevoud zenden , bevattend e ~ 
a . de namen, voornamen , geboortedata en woonplaatsen en adressen van de 

kinderen, gesplitst naar de Nederlandse consulaten bij welke de visa zut.-
len worden aangevraagd; · 

b o de namen en adressen ( alsmede de gemeenten der woonplaatsen) van de tij "· 
delijke p1eeggezinnen?.gesplitst naar de gemeenten. 

3. De initiatiefnemers moeten er zorg voor dragen , dat de kinderen medis ch 
zijn gekeurd, hetgeen de betrokke .n Nederlandse consulaire ambtenaar moet wor
den aangetoond door middel van individuele verklaringen van de keurende arts. 
Uit deze verklaringen dient o.m. te blijken, dat de kinderen niet langer dan 
dri e jaa r ge l eden tege n di phther i e zijn i ngeënt en voorts, dat noch bij het 
kind, noch in de omgeving de laatste zes weken een besmettelijke ziekte is 
geconstateerd. 
4. De kinderen dienen in het bezit te zijn van reispapieren, welke hun te
rugkeer naar het buitenland gedurende geruime tijd na de toegestane periode 

· van verblijf' in Nederland waarborgen. ~egen het reizen op collectieve pas
poorten bestaat mijnerzijds geen bezwaar, mits elk kind over een individueel 
identiteitspapier beschikte 
5. De initiatiefnemers moeten de personen aanwijzen, die belast zijn met de 
zorg voor de aanmelding van de kinderen bij de plaatsel~ke politie (vreemde
lingendienst) en voor het eventueel aanvragen van verlenging der visa of ver-
strekking van de verblijfsvergunningen. · 
6. De initiatiefnemers moeten aan het hoofd van het tijdelijke pleeggezin de 
verplichting opleggen, het kind gedurende de eers.te drie weken na aankoms t 
in Nederland bij de huisarts van dat gezin aan te melden en schriftelijk ar.,.. 
h~n te berichten, dat dit medisch toezicht werkelijk heeft plaats gehad. 

Tenzij U van mening mocht zijn, dat er reden is om het verzoek aanstonds 
af' te wijzen - in welk geval ik uiteraard gaarne onverwijld bericht daarom
trent van U 2ia.l · ontvangen - gelieve U, zodra de onder 1 bedoelde garantie 
verklaring en de opder 2 bedoelde lijsten bij U zijn ingeleverd, door de plaat
selijke poli tie een o'nderzoek te doen instellen naar de antecedenten van de 
leden van de tijdelijke pleeggezinnen • . Indien bezwaren moeten worden gemaakt , 
ware vanwege het hoofd van plaatselijke politie overleg te plegen met de in ~ 
~iatief'nemers ten einde tot het aanwijzen van een ander gezin te geraken. 

In geval ,de kinderen, behorende tot een groep, ook in een ander ressort 
zullen worden gehuisvest, ware Uwerzijds het nodige overleg te plegen met Uw 
betrokken ambtg'enoot. 

Bij Uw bericht, dat op grond van de antecedenten van de leden der tijde
lijke pleeggèzitmen geen bezwaren bestaan tegen de komst en het verblijf van 
de kinderen, ~al ik gaarne de ~ nder 2 a bedoelde lijsten, alsmede één exem
plaar van dis bedoeld onder 2 b ontvangen. Mijnerzijds zal dan aan het hoofd 
van de Visadienst worden verzocht de betrokken Nederlandse consulaire ambte
na(a)r(en) te machtigen tot de afgifte van de visa. In spoedeisende gevall 
zouden de onder 2 a Qedoelde lijsten reeds aanstonds door U kunnen worden 
gezonden, waarna onmiddellijk, na onderzoek naar de antecedenten van de leden 
der tijdelijke pleeggezinnen, telefonisch aan mijn Ministerie (Rijksvreemdelin
gendienst) ware te berichten, dat U en C•Q• Uw a~btgeno(o)t(en) van bezwaren 
niet is gebleken. 

Uwerzijds ware de hoofden van plaatselijke politie in Uw ressort te ver
zoeken er op toe te zi .en, dat de kinderen tijdig vertrekken. Omtrent het ver- · 
trek ware door deze hoofden aan U, en door U aan mij te berichten . 

De groepen vluchtelingenkinderen zullen slechts in uitzonderingsgevallen 
meer dan 100 kinderen mogen omvatten. In het algemeen zal een verblij~ van 
ten hoogste drie maanden worden toegestaan. De visa zijn ten hoogste dertig 
dagen geldig, zodat zij gewoonlijk tweemaal zouden moeten worden verlengd.Voor · 
het verblijf' van vluchtelingenkinderen, met mijn toestemming in groepsverband 
hier te lande gekomen, verleen ik hierbij machtiging eventueel een -verblijfs- C 
vergunning te verstrekken, zodanig dat de totale duur van het verblijf' in Ne-
derland ten hoogste drie maanden zal bedragen. 

Omtrent eventuele bijz ondere voorvallen ten aanzien van in groepsverband ' 
gekomen vluchtelingenkinderen word ~k gaarne aanstonds door U ingelicht , 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, ':i. ~. o 

Namens deze, 
De Secretaris Generaal , 

.T .,C!elî'AYlk-ink-_ . 



Vreemdelingencirculaire R. 

1. Is het niet nodig voor de grensbewaking aanwijzingen te 
geven? 
Men bedoelt hiermede dus niet Oost-Duitse vluchtelingen (kinderen 
omdat die als Duits onderdaan worden beschouwd en dus niet 
visumplichtig zijn. 

2. Kunnen wij modellen krijgen, opdat de doorlaatpost wete or 
hij al dan niet kan doorlaten. Tenzij die lijsten niet worden 
overgelegd aan de grens. 

3. Moet uit de bescheiden bij doorlating blijken dat aan 
punt _ö.J-S\Voldaan? 

·-,~eu.,. ,u-.~. 
4. Zie punt "-PÏs voor dlp. wel wat vaag. Dient op het reis-

papier een gewaarmerkte foto te staan? 
Dat deze kinderen kunnen reizen op een collectief paspoort 
is dus een afwijking van bijlage 8A van het Bewakingsvoorschrift. 
Moeten overigens de voorschriften voor collectieve paspoorten 
voor vreemdelingen w~l gevolgd worden, b.v. de leider een 
nationaal paspoort. Moet een copie worden afgegeven aa.0 de 
doorlaatpost. 
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al No. 243/3 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE R 

Betreffende: Tijdelijk verblijf van buitenlandse kin
deren in groepsverband~ 

I 

Aan in West-Duitsland of in Oostenr i jk ver
toevende vluchtelingenkinderen werd in 1952 en 
in 1953 dezerzijds in verscheidene gevallen, op 
verzoek van verschillende instellingen of comi
tè's; toestemming verleend om groepsgewijze ge
durende korte tijd hier te lande te verblijven, 
mede uit overweging,dat hierdoor enigszins werd 
bijgedragen in de verlichting van de nood,waar
in de in West-Europa verblijvende vluchtelingen, 
die veelal nog in kampen wonen 1 nog immer verke
ren. Ik ben bereid ook verder in deze richting 
mijn medewerking te verlenen. 

In verband hiermede wordt de aanschrijving 
van mijn toenmalige ambtsvoorganger van 3 Novem
ber 1950,Afdeling Politie 1 Bureau Rijksvreemde
lingendienst , al nr 243, inzake het tijdelijk 
verblijf ~an kinderen van vreemde nationaliteit 
in Nederland, hierbij ingetrokken. 

Het onlangs opgerichte Contactcomitè voor 
het tijdelijk opnemen van buitenlandse kinderen 

AAN:· 
H.H.~rocureurs-Generaal,fgd.Directeuren van Po

litie. 
In afschrift ter kennisneming aan: 

a. de Heren Hoofden van plaatselijke politie; 
b. de Heer Administrateur voor de Grensbewaking'; 
c. het Co~tactcomtte voor het tijdelijk opnemenvan 

buitenlandse kinderen , Laan v.Poot 204, 's-Gra
venhage . 
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( secretaresse :Mevrouw Mr. B.E,A. C, v . d.Walle-Hoscr1, 
Laan van Poot 204, t s-Gravenhage), waarin de on
derscheiden godsdienstige en politieke richtin
gen vertegem1oordigd zijn, heeft zich o.a. tot 
ta3,k gesteld mij van advies te dienen ten aanzien 
van verzoeken om toestemming tot tijdelijk ver
blijf hier te lande van vluchtelingenkinderen,in 
het bijzonder met betrekking tot de bonafid i tei t 
(ook in financieel opzicht)van de initiatiefne
mers, het vertrouwen in het beleid ten aanzien 
van de selectie der kinderen en de keuze der tij
delijke pleeggezinnen en de verzorging der kin
deren, alsmede het nakomen van de opgelegde ver
plichtingen, o.a. voor wat de tijdige terugkeer 
van de kinderen aangaat,Nctar aanleiding hiervan 
ware aan initiatiefneners,die zich tot U of tot 
de politie wenden,mede te delen, dat zij hun aan 
mij gerichte verzoeken door tussenkomst van dit 
Comité kunnen indienen. Het genoemde Corr:i tê heeft 
zich bereid verkla,ard initiatiefnemers in te lich
ten omtrent de voorwaarden, welke mijnerzijds 
met betrekking tot de komst naar en het verblijf 
in Nederland van groepen vluchtelingenkinderen 
worden gesteld;in verband hiermede zijn door dit 
Cm=i té formulieren vastgesteld, welker inhoud is 
aangepast aan deze voorwaarden. 

Na ontvangst van het advies van het Contact
cowi tè zullen mi)1erzjjds spoedshalve, indien zulks 
gewenst mocht blijken, telefonisch of per telex 
bij officiële organen nadere inlichtingen omtrent 
de initiatiefnemers worden ingewonnen. 

Indien mij geen reden is gebleken om het ver
zoek a,anstoncls af te wijzen~ zullen de stukken 
vervolgens aan U naar gelang van het res
sort binnen hetwelk de kinderen zullen worden ge
huisvest - worden toegezonden, Tegelijkertijcl zal 
door het hoofd van de Rijksvreemdelingendienst 
aan de initiatiefne~ers worden verzocht de lijs~ 
ten, hierna onder 2 aangecluicl, zo spoedig moge
lijk aan U,respectievelijk aan de Rijksvreemde ~ 
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lingendienst 1 te doen toekomen. Daarbij zullen 
de initiatiefnemers worden herinnerd aan de hun 
reeds door het Contactcomit~ medegedeelde voor
waarden. Deze voorwaarden luiden als volgt. 
1. De initia. ti efnerners moeten zich schriftelijk 
garant st~llen voor alle kosten 1 verbonden aan 
het verblijf in Nèderland van de kinderen.alsme
de voor het nakomen van de te stellen voorwaar
den, o.a. ten aanzien van de tijdige terugkeer 
der kinderen. De initiatiefnemers duiden in hun 
request en alle verdere bescheiden, welke be-trek
king hebben op dezelfde groep kinder~n, deze groep 
met een bijzonder_ kenteken (letter of getal, . 
c.~een combihatie van beide) aan. 

2. De initiatiefnemers zenden U een lijst, be
vattende de namen en adressen ( alsmede de gemeen
ten waaronder deze adressen ressorteren) van de 
gezinnen waarin de kinderen zullen worden gehuis
vest; voor zover er sprake is van verschillende 
gemeenten, dient voor elke gemeente een aparte 
lijst te worden samengesteld. Op de lijst of lijs
ten behoort de naam van het desbetreffende kind 
(c.q.behoren de namen van de kinderen)te worden 
vermeld achter de naam en het adres van het gezin 
waarin het zal (c.q.zij zullen)worden geplaatst. 
De namen der kinderen moeten zijn voorzien van 
het hierna onder punt 3 bedoelde registratienum.
mer.Een exemplaar van deze lijst( en) wordt tege
lijkertijd rechtstreeks aan de Rijksvreemdelin
gendienst gezonden. 

3. De initiatiefnemers zenden aan de Rijks
vreemdelingendienst een lijst in tweevoud, bevat
tende de namen, voornamen, geboortedata, woonplaat
sen en adressen van de kinderen,alsmede een re
gistratienummer v66r de naam van elk kind, hetwelk 
in alle brieven en bescheiden betreffende het 
kind ongewijzigd zal worden herhaald. Wordt een 
kind pit een reservelijst in aanmerking gebracht , 
dan wordt dit met een nieuw( vervolg-)nummer aan
geduid . Voor zover het visumplichtige kinderen 
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betreft, wordt de lijst gesplitst in afzonderlij
ke opgaven naar gelang van de Nederlandse consu-· 
laten bii welke de visa zullen worden aangevraagd. 
De lijsi(~n) bevat( ten)een mededeling omtrent he t 
consulaat bij hetwelk de visa zullen worden aan
gevraagd, De lijst(en) gaat(gaan) vergezeld van , 
of wordt( worden) zo spoedig mogelijk gevolgd door, 
een opgave omtrent het verwachte tijdstip van aan 
komst aan de grens,de plaats van binnenkomst in 
Nederland (doorlaatpost),alsmede het middel van 
vervoer. 

4. De kinderen moeten medisch zijn gekeurd , 
hetgeen de initiatiefnemers, die in dit opzicht 
aansprakelijk worden gehouden, moet worden aan 
getoond door middel van individuele verklaringen 
van de keurende arts. Uit deze verklaringen dient 
o.m. te blijken, dat de kinderen niet langer dàn 
drie jaar geleden tegen diphtherie zijn inge'ênt 
en voorts I dat noch bij het kind 1. noch in de om
geving de laatste zes weken een besmettelijke 
ziekte is geconstateerd. 

5. De kinderen dienen in het bezit te zijn 
van reispapieren, welke hun terugkeer naar het 
buitenland gedurende geruime tijd na de toegesta
ne periode van verblijf in Nederland waarborgen. 
Tegen het reizen op collectieve paspoorten be
staat mijnerzijds ieen bezwaar, mits elk kind 
over een individueel identiteitspapier beschikt •. 

6, De initiatiefnemers moeten de personen aan
wijzen, die belast zijn met de zorg voor de aan
melding van de kinderen bij de plaatselijke poli
tie {vreemdelingendienst) en voor het eventuee l 
aanvragen van verlenging der visa of verstrekking 
van de verblijfsvergunningen. 

7. De initiatiefnemers moeten aan het hoofd 
van het tijdelijke pleeggezin de verplichting op 
leggen, het kind gedurende de eerste drie weken 
na aankomst in Nederland bij de huisarts van dat 
gezin aan te melden en schriftelijk aan hen te 
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berichten, dat dit medisch toezicht werkelijk 
heeft plaats gehad. 

Tenzij U van mening moe~~ zijn, dat er reden 
is om het verzoek aanstonds af te wijzen - in 
welk geval ik uiteraard gaarne onverwijld bericht 
daaromtrent van U zal ontvangen - gelieve U,zo
dra de onder 1 bedoelde garantieverklaring en de 
onder 2 bedoelde lijsten bij U zijn ingeleverd, 
door de plaatselijke politie een onderzoek te 
doen instellen naar de antecedenten van de leden 
van de tijde1ijke pleeggezinnen. Indien bezwaren 
moeten worden gemaakt,ware vanwege het hoofd van 
plaatselijke poli tie overleg te plegen met de ini
tiatiefnemers ten einde tot het aanwijzen van een 
ander ~ezin te geraken. 

'=' . ., ; 
In geval de kinderen, behorende tot een groep, 

ook in een ander ressort zullen worden gehuisvest, 
ware Uwerzijds het nodige overleg te plegen met 
Uw betrokken ambtgenoot, 

Uw bericht, dat op grond van de antecedenten 
van de leden der tijdelijke pleeggezinnen geen 
bezwaren bestaan tegen d~ komst en het verblijf 
van de kinderen - eventueel vergezeld van Uw be
richt omtrent vervanging van zulk een gezin door 
een ander,, alsmede de reden daartoe - zal ik gaar
ne spoedig, zo nodig telefonisch aan mijn Ministe
rie (Rijksvreemdelingendienst), ontvangen. Mij
nerztids zal dan aan het hoofd van de Visadienst 
word;n verzocht de betrokken Nederlandse consu
laire ambtena(a)r(en) te machtigen tot de afgif
te van de visa. Vanwege de Rijksvreemdelingen
dienst/Visadienst zal voorts de betrokken door
laatpost telefonisch worden ingelicht omtrent de 
verwachte aankomst. 

Uwerzijds ware de hoofden van plaatselijke po
li tie in Uw ressort te verzoeken er op toe te 
zien~ dat de verstrekte lijsten in overeenstem
ming zijn met de werkelijkheid. Omtrent de aan
komst ware aanstonds aan U,en door U aan mij te 
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berichten. Aangaande verschillen met de ingele
verde lijsten ware daarbij te rapporteren. Ten 
aç1,nzien van het vertrek der kinderen - op derzel
ver tijdig vertrek ware door de hoofden van j:>laa.t
selijke poli tie te doen toezien - ware op dezelf
de wijze te rappnrteren. 

De groepen vluchtelingenkinderen zullen 
slech:ts in ui tzonderingsgevallenme~r dç1,n 100 kin
deren niogen omvatten, of kinderen beneden de vijf
jarige dan wel boven de veertienjarige leeftijd. 
In het algemeen zal een verblijf van ten hoogste 
drie maanden worden toègestf\:àn1 aanvangende op 
een tijdstip, uiterlijk twee maanden na de datum 
wnlke in het request als aanvangsdatum wordt ge
noemd? De visa zijn ten hoogste dertig dagen gel
dig, zodat zij gewoonlijk tweemaal zouden moeten 
worden verlengd. Voor het verblijf van vluchte
lingenkinderen, met mijn toestemming in groeps
verband hier te lande gekomen, verleen ik hier
bij machtiging eventueel een verblijfsvergunning 
te verstrekken, zodanig dat de totale duur van 
het verblijf in Nederland ten hoogste drie maan 
den zal bedragene 

Omtrent eventuele bijzondere voorvallen ten 
aanzien van in groepsverband gekomen vluchtelin
genkinderen word ik gaarne aanstonds door U in
gelicht. 

R.I.D.276/55. 

De Minister van Justitie, à.i . 
·namens deze · 

De Secretaris-Generaal, 
J.C.Tenkink. 
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183940-183944 

Betreffende: Wjjziging Vreemdelingencircu
laire R. 

Ik heb de eèr Uedelgrootachtbare medé ~ede
len, dat het wenselîjk is gebleken mijn aanschrij
ving van 4 Februari 1954, onder afdeling en num
mer dezes(Vreemdelingencirculaire R), t.e herzien. 
Op grond van de onderstaande overwegingen wordt 
hierbij bepaald, dat deze aanschrijving wordt aan
gevuld en gewijzigd op de wijze als daarbij is 
vermeld. 

A.s. Het is van belang,dat de organisaties wel
ke de komst naa.r en het verblijf in ons land van 
groepen vluchtelingenkinderen voorbereiden,zich 
er vin overtuigen dat bij de keuze der kinderen 
rekening wordt gehouden· met het milieu waarin zij 
leven en de wijze waarop zij zijn opgevoed. Het 
Contactcorrii t~ voor het tijdelijk opnemen van bui
tenlandse kinderen is bereid in zijn advies mede 
het oordeel te betrekken omtrent het vertrouwen 
in het beleid van deze organisaties ten aanzien 
van de bedoelde keuze. In verband hiermede wordt 

AAN:iI.H.Procureurs-Generaal,fgd.Directeuren van 
Poli tie. 

In afschrift ter kennisneming aan: 
!!:..: de Heren Hoofden van plaatselijlrn politie; 
.h_:. de Heer Administrateur voor de Grensbe,iraking; 
.h het Contactcomi t~ voor het tijdelijk opn.emen van 

buitenlandse kinderen, Laan van Poot 204, 1 s-Gra
venhage. 

R.LD. 278/55. 
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op blz.1 in de derde alinea,eerste volzin,tussen 
de woorden "het vertrouwen in het beleid ten aan
zien van" en "de keuze der" ingevoegd: ''de selec
tie der kinderen en",. 
~ Het is gewenst gebleken dat de Rijksvreem

delingendienst zo spoedig mogelijk beschikt over 
de in mijn aanschrijving bedoelde lijsten.In ver
band hiermede wordt in de vijfde alinea, tweede 
volzin, tussen de woorden "aan U" en "'te doen toe
komen" het volgende ingelast: ",respectievelijk 
aan de Rijksvreemdelingendienst,", 

.Jl.:, Wegens de herhaaldelijk ontstane verwar
ring ten gevolge van onvoldoende aanduiding van 
de groèpen kinderen in vervolgbrieven en nagezon
den bescheiden,is het noodzakelijk hierin op af
doende wijze te voorzien.Met het oog hierop wordt 
de vijfd~ alinea,punt 1, uitgebreid met de vol
gende volzin: "De üntiatiefnemers duiden in hun 
request en alle ver:...ere bescheiden~welke betrek
king hebben op dezelfde groep kinderen, deze groê.p 
met een bijzonder. kenteken (letter of getal,c"q 
een combinatie van beide) aan." 

_!L Gelet op het hierboven onder l!.. vermelde, 
alsmede op de omstandigheid dat vele vluchtelin
genkinderen. (in de zin van de aangehaalde aan
schrijving) de Duitse nationaliteit bezitten en 
mitsdien niet visumplichtig zijn, dient punt 2 
van de vijfi;l..e alinea eveneens te worden gewijzigd,, 
De toekenning van een nummer aan elk kind behoort 
voorts. naar in de practijk is geblekenr tevens 
te worden geregeld.In verband hiermede wordt het 
bedoelde punt 2 vervangen door de volgende pun
ten 2 en 3: 

"2.De initiatiefnemers zenden U een lijst,be
vattende de namen en adressen(alsmede de. gemeen
ten waaronder deze adres,sen ressorteren) van de 
gezinnen waarin de kinderen zullen worden gehuis
vest; voor zover er sprake is van verschillende 
gemeenten, dient voor elke gemeente een aparte 
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ljjst · te worden samengesteld" Op de lijst of lijs
ten behoort de naam van het desbetreffende kind 
( c .. q, behoren de namen van de kinderen) te wor
den vermeld achter de naam en het adres van het 
gezin waarin hei zal (c.q. zij zullen) worden ge
plaatst, De namen der kinderen moeten zijn voor
zien van het hierna onder punt 3 bedoelde regis
tratienummer, Een exemplaar van deze lijst(en) 
wordt tegelijkertijd rechtstreeks aan de Rijks
vreemdelingendienst gezonden, 

3. De initiatiefnemers zenden aan de Rijks
vreemdelingendieilst een lijst in tweevoud,bevat
tende de namen,voorna.'llen,geboorte~ata>woonplaat
sen en adressen van de kinderen, alsmede een re
gistratienummer v6ór de naam van elk kind, het
welk in alle brieven en bescheiden betreffende 
het kind ongewijzigd zàl worden herhaald. Wordt 
een kind uit een reservelijst in aanmerking ge
bracht, dan wordt dit met een nieuw (vervolg-) 
nummer aangeduid. Voor zover het visumplichtige 
kinderen betreft, wordt de lijst gespli~st in af
zonderlijke opgaven naar gelang van de Nederland
se consulaten bij welke de visa zullen worden 
aangevraagd, De lijst(en) bevat(ten) een medede
ling omtrent het consulaat bij hetwelk de visa 
zullen wordeQ aangevraagd.De lijst(en) gaat(gaan) 
vergezeld van, of wordt(worden) zo spoedig mog~ 
lijk gevo.tgd door, een opgave omtrent het ver
wachte tijdstip van aankomst aan de grens, de 
plaats van binnenkomst in Nederland( doorlaatpost), 
alsmede het middel vàn vervoer." 

.!L. Doordat vele vluchtelingenkinderen, zoals 
reeds werd opgemerkt onder .!, 'niet visumplichtig 
zijn, kan de controle op de in het buitenland te 
verrichten medis~he keuring niet steeds door de 
Nederlandse consulaire ambtenaren worden uitge
oefend. Om practische redenen kan niet worden 
voorgeschreven, dat deze controle gedu:rrende de 
grensoverschrijding plaats heeft, terwijl con-
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trole achteraf niet effectief kan worden geacht. 
Mitsdien moet worden .vertrouwd op de wijze . waar
op de initiatiefnemers de belangen zowel van de 
vluchtelingenkinderen als van de Nederlandse 
volksgezondheid naar . vermogen zullen dienen. De 
aanheÏ van de vijfde alinea, punt 3 (oud), tot de 
woorden "moet worden aangetoond" komt in ·verband 
hiermede te.luiden:"4.De kinderen moeten :medisch 
zijn gekeurd,hètgeen de initiatiefnemèrs, die in 
dit opzicht aansprakelijk worden gehouden,". 

L:. De punten 4 (oud), 5 en 6 · worden vernum
merd tot respectievelijk 5 , 6 en 7. 

~ - Mede in verband _ met het onder __ d vermelde, 
wordt de achtste alinea op blz.2 als volgt gele
zen:"Uw bericht, dat . op grond van de anteceden -
-ten van de leden der tijdelijke pleeggezinnen 
geen bezwaren bestaan tegen de komst en het ver 
blijf van de kinderen - eventueel verg~zeld van 
Uw bericht omtrent vervanging van zulk een gezin 
door een ander , alsmede de reden daartoe - zal 
ik .gaarne spoedig, zo nodig telefonisch, aan mijn 
Ministerie (Rijksvreemdelingendienst) ontvangen. 
Mijnerzijds zal dan aan het hoofd van de Visa
dienst worden verzocht de betrokken Nederlandse 
consulaire ambt.ena(a)r(en) te machtigen tot de 
af gif te van de visa. Vanwege de Rijksvreemdel in
g endienst/Visadienst zal voorts de betrokken door
l aatpost . telefonisch worden ingelicht omtrent de 
verwachte aankomst." 

.h.. Ten gevolge van het uitvallen v1.1.,n kinde
ren worden soms , op het laatste ogenblik andere 
kinderen voor een verblijf in Nederland :ï,n aan
merking gebracht, hetgeen in enkele gevallen ni _et 
tijdig of geheel riîet aan mij werd bericht. In 
verband hiermede wordt de negende alinea op blz. 
2 als volgt gelezen: "Uwerzijds ware de hoofden 
van plaatselijke poli tie in Uw ressort te verzoe 
ken er op toe te zien, dat de verstrekte lijsten 
in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Om-
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_trent de aankomst dient aanstonds aan U, en door 
U aan mij te worden bericht. Aangaande verschil
len met de ingeleverde lijsten ware daarbij te 
rapporteren.Ten aanzien van het vertrek der kin
deren - op derzelver tijdig vertrek ware door de 
hoofden van plaatselijke politie te doen toe
zien - ware op dezelfde wijze te rapporteren." 

i. Gebleken is~ dat de minimale en maximale 
leeftijden der kinderen behoren te worden vast -
gesteld.Voorts blijkt een voorziening nodig met 
betrekking tot de termijn waarbinnen van de ver
leende toestemming ~ebruik wordt gemaakt . In ver
band hiermede worde1; de eerste twee volzinnen van 
de tiende alinea vervangen door het volg'ende: 
"De groepen vluchtelingenkinderen zullen slechts 
in uitzonderingsgevallen meer dan 100 kinderen 
mogen omvatten, of kinderen beneden de vijfjari
ge- dan wel boven de veertienjarige leeftijd. In 
het algemeen zal een verblijf van ten hoo 6 ste 
drie maanden worden . toegestaan 1 aanvangende op 
een tijdstip, uiterlijk twee maanden na de datum 
welke in het request als aanvangsdatum wordt ge
noemd. " 

, ..ii; Een exemplaar van de Vreemdelingencircu
laire R,zoals deze ten gevolge van de h~rziening 
luidt, gaat hierbij. 

De Minister van Justitie , 
namens deze, 

De Sécfetaris-Generaal, 
J.C.Tenkink. 


