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VREEMDELINGENCIRCULAIRE A ( 2e Wijzi~ng) ® _ 

Onderwerp: Verwijdering uit Nederland van personen v-an Duitse nationali:... 
tei t. 

De Regering heeft de :dohtlijnen, die <L:n 1945 iójn 'llastges teld met be
trekking tot hert vraagstuk van h8t v-e:r.'blijf in Nederland van personen van 
Duitse nationaliteit nade r uitgewerkt en gewijzigd, omdat in de pradijk 
gebleken was, dat de bestaande richtlijnen niet volkomen duidelijk zijn en 
daarom tot verschil in toepassing aanleiding gáveno 

In verband hiermede dient het bepaalde :! n pard te vervallen en be
hoort pare 3 thans als volgt te worden gelezen: 

par* 3" 
.Vergunning tot tijdelijk voortgezet ve.rbl ;t j;t' :tn Nederland zal worden 

verleend aan die Î.'Brsonen van Duitse nationali tei h 
1. wier voortgeze -, verblijf in Nederland noodzakelijk wordt g~0ht in het 

algemeen Nederlands belang; 
2" d.fe reeds v6fö• 10 Mei 1940 in Nederland met toestemmimg van de Nede~ 

la11d.se overhe :id war-en gevestigd en ziab. +,ijdens de b.ez.etting niet te
gen het Nederlandse volk en zijn verzet hebben gekeerd en geen dien -
sten hebben verleend aan da bezette:r.· en diens propaganda; 

3 o die tijdens de Vijandelijke bezettirig zich in Nederland gevestigd h .eb -
ben en zich metterdaad volledig en onve .rdeeld hebben geschaard aan 
de zijde van het Nederlandse verzet" 

Aa.n personen van Dui ts .e nationali tei t,die gedwongen diensten heb = 
ben va't · .. eend aá.n de bezetter, maar overigens voldoen aan de eisen hier
boven onder 2 gesteld, kan een vergunning tot tijdelijk voortgezet verblijf 
in Nederland worden verleend: -
ao indien zij in andere op z:io hten zich tijdens de bezetting, van Ne.doo- ~ 

lands standjjunt bezien :, verdienstelijk gemaakt hebben, of 
b" indien met het oog op de samenstelling van het gezin ... de vrouw is 

van oori:;i.prong Nedel'la.ndse, de kinderen zijn Nederlands opgevoed - of 
de verdi .enstelij.kháia van bepaalde gezinsleden al thans . een deel van 
het ge~in voor voortgezet ver .blijf in aanmerking k.oint ·en ui twijz ;ing 
tot ee ,n ongewenste verbreking van de bestaande feitelijke ge2i.lnsband 
zou leidene 

JJ: ¼~~Ik moge U verzoeken deze wijziging in de c,irculaire aan te breng:en 
~ · / en bij de behandeling der verzoeken om verblijf,. voor zoverre nog mogelij_k, 

Aan;. 

m.et d.eze nieuwe richtlijnen rekening te willen houden" 
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