
DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. 

2e AFDEELING Aj5de AFDEELING 

No. 6767 G. 

'S-GRAVENHAGE, 17 Augustus 1939. 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 3. 
BETREFFENDE: 

Faciliteiten bij grensoverschrijding voor 
Belgische onderdanen. 

U edel(groot)achtbare . . . 
Ik heb de eer U(h ) d 1 te berIchten, dat m de Vreemdelmgen-oog e e gestrenge 

circulaire no. 3 (dezerzijdsche aanschrijving van 20 Mei 1939, 2de Afdeeling A, 

no. 5143 G) de navolgende wijzigingen en aanvullingen worden aangebracht: 

1. onder a wordt voor "bewakingsgebieden" gelezen: "bewakingsgebieden 
eerste linie". 

2. de punt aan het slot van het gestelde onder b wordt vervangen door: 

", met dien verstande, dat voor Belgische onderdanen mede gelegenheid bestaat 

om de - in de zoo juist aangehaalde bepaling bedoelde - gedateerde aantee

kening te verkrijgen bij de brigadecommandanten der Koninklijke Marechaussee te 

Breskens, Terneuzen, Hontenisse, Bergen op Zoom, Roosendaal, Princenhage~, 

(Breda; Tilburg, Valkenswaard, Budel, Weert, Roermond en Venlo.". 

In de verzamelingen van Vreemdelingencirculaires dient deze "Wijziging en 

Aanvulling" te worden opgeborgen onmiddellijk na Vreemdelingencirculaire no. 3. 

De Minister van Justitie~ 

P. S. GERBRANDY. 

Aan de Procureurs-Generaal~fungeerende Directeuren van Politie. 

Aan den Heer Inspecteur der Koninklijke Marechaussee, 
dienst der Grerisbewaking. 

Aan de Hoofden van plaatselijke politie. 

5440 - '39 
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