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DEPARTEMENT VAN JUSTITIE 
AFDEELING POLITIE 

RIJKSVREEMDELINGENDIENST 

No. al 42 

's--Gravenhage, 1 October 1945. 
Koningionegracht 21. 
Telefoon 117 4 71. 

Betreffende: 
Verwijdering uit Nederland van personen van 

Duitsche nationaliteit. 

Vreemdelingencirculaire A. 

Hierbij heb ik de eer U het navolgende m~de te deelen. 

Reeds geruimen tijd heeft de aangelegenheid van het verblijf van personen van Duitsche 
nationaliteit in Nederland en het standpunt dat van Overheidswege te hunnen _aanzien zal 
moeten worden ingenomen, een onderwerp van ernstige overweging uitgemaakt. · 

Ten einde alle niet-gewenschte personen van Duitsche nationaliteit het grondgebied 
van Nederland te doen verlaten is thans het navolgende besloten: 

Par. 1. 

Bij de uitvoering van ,dêz'e circulaire zullen 
ît. <_ .; - ·, , ..- ,·, i-:>·f r ... ( . 11. ( , (; 
als personen yatf'"Duitsche nationaliteit 

worden beschouwd <liegen~; · die op 4 Mei 1945 ,.., 
~ ~ 

~..,,,.,,. 

a. de Duitsche nati~iteit bezaten; / .. _.,,. 

b. zonder natio!),a'l'fteit waren, doch tevoren de Duits-Che of Oostenrijksche nationaliteit bezeten 
hebben ~de uit hen geboren nakomelingen, die de Nederlandsche nationaliteit niet 
bezitten. 

Par. 2. 

Onder het bepaalde in par. 1, worden voorshands niet betrokken diegenen, die ten gevolge 
van de tegen hen getroffen maatregelen van het nationaal-socialistisch regiem hun vaderland 
hebben verlaten en in Nederland een tijdelijk verblijf hebben gekregen. Ten aanzien van 
hen zal een afzonderlijke regeling worden getroffen. 

. .,,,~ 
' -.. 

- . . I - , . 
Par. 3. .,-,.,. ~,·~~J): vtf-t, . (4-Jt,.1tA'--""~ 

Vergunning tot tijdelijlc voortgezet verblijf in N ederlanct..-e-:rr-worden verleend aan 1ie / ! 
personen van Duitsche natiotltliteit : .··· '"" /1. .. 1}/ J1n t/ ~-
1. wier voortgezet verblijf in Nederland nood IJk wordt geacht in het algemeen Neder- ·~ /r:,r' l 

landsch belang; _.,.,.. · 

2. die reeds voor Nederland met toestemming van de Nederlandsche 
Overheid waren gevest" en voor en tijdens de bezetting zich als oprechte vrienden van 

o k hebben gedragen; 

3. ee oodanige wijze aan het N ederlandsch binnenlandsch verzet hebben deelge-
at hun als erkenning een voorloopig verblijf in Nederland kan worden . toegestaan. 

Par. 4. 

De beslissing omtrent het al d,a'n niet verleenen van een vergunning, als bedoeld in par. 3, 
wordt door mij, met inachtneming ván nader door mij te stellen regelen, gedelegeerd aan het 
Hoofd van het Bureau Rijksvreenidelingendienst, die zich steeds en in ieder geval van het 
oordeel van het Hoofd van plaatselijke politie vergewist. 

Par. 5. 

Nadere uitvoeringsvoorschriften omtrent de verwijdering en eventueele, daaraan voor
afgaande, aanhouding zullen onder mijn goedkeuring door het Hoofd van het Bureau Rijks
vreemdelingendienst gegeven worden. 

Aan 
H.H. Procureurs-Generaal fgd. Directeuren 
van Politie en 
alle Hoofden van plaatselijke politie. 
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Par. 6. 

Volledig- en duidelijkheidshalve wordt hier uitdrukkelijk vermeld, dat het bepaalde in 
par. 1-5 ook geldt voor personen, die naast hun Duitsche nationaliteit nog een andere (zgn. 
dubbele) nationaliteit bezitten. 

Par. 7. 

Ten aanzien van de opberging en bewaring dezer circulaire wordt Vreemdelingen
circulaire No. 1 (19 Mei 1939) in herinnering gebracht. 

Par. 8. 

De klapperwoorden dezer circulaire zijn : 

verwijdering - van personen van Duitsche nationaliteit. 
uitleiding - van personen van Duitsche nationaliteit. 
Duitschers - verwijdering en uitleiding van. -

Spoedshalve wordt deze circulaire rechtstreeks verzonden aan alle Hoofden van plaat
selijke politie, terwijl tevens zal worden zorggedragen voor publicatie in het eerstvolgend 
politieblad. 

De Minister van Justitie, 

KOLFSCHOTEN. 


