
DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. 

o 

o 

AFDEELING RIJKSPOLITIE. 's-Gravenhage, den 16 Februari 1940. 
Rijksvreemdelingendienst, 

R. No. 827/5/'40. 

Betreffende: 
VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 3bis. 

Grensoverschrijding van Belgische 
onderdanen. 

Aan 

In verband met de huidige buitengewone omstandigheden blijft tot nader 

order de Vreemdelingencirculaire N°. 3hH buiten werking. 

1. Toegang tot de bewakingsgebieden wordt ook aan vreemdelingen van 

Belgische nationaliteit slechts verleend, indien zij in het bezit zijn van een te 
hunnen name gesteld Belgisch paspoort en zij ook overigens voldoen aan de 
voorwaarden, gesteld in artikel 2 van het Bewakingsvoorschrift (mijn beschikking 
van 21 Augustus 1939, 5e Afdeeling, N°, 1125). Evenwel behoeven zij bij binnen

komst niet aannemelijk te maken, dat zij voldoende middelen van bestaan hebben 
of door werkzaamheid kunnen verkrijgen, noch behoeft hun naar hun reisdoel 
gevraagd te worden. 

2. Belgische arbeiders, die in Nederland in de provinciën Zeeland, Noord

Brabant en Limburg arbeid verrichten en die in het bezit zijn van een te hunnen 
name gesteld Belgisch paspoort of identiteitskaart (de eenzelvigheidskaart) en 
tevens een grensarbeiderskaart, mogen ons land binnenkomen ook anders dan 
langs een der doorlaatposten. Worden zij in die provinciën aangetroffen en zijn 
zij in het bezit van vorenbedoelde identiteitsbewijzen, dan moeten zij alzoo 
ongemoeid worden gelaten, ook zonder dat op of bij hun identiteitspapier de in 
het eerste lid sub d van artikel 2 van het Bewakingsvoorschrift bedoelde gedateerde 
aanteekening voor doorlating is gesteld. 

3. Belgische onderdanen, niet zijnde Belgische arbeiders welke in Nederland 
arbeid verrichten, woonachtig in de Belgische gemeente Baarle-Hertog hebben 

op vertoon van een te hunnen name gesteld identiteitsbewijs (eenzelvigheidskaart), 
waarop dienen voor te komen gedagteekende en geparafeerde stempelafdrukken 
van den Burgemeester dier gemeente en van den Detachementscommandant der 
Koninklijke Marechaussee te Baarle-Nassau, het recht de Nederlandsche grens te 
overschrijden tusschen het punt waar de kunstweg Meerle-Ulicoten-Baarle
Nassau de Nederlandsche grens snijdt, en - zuidelijk en oostelijk omgaande -

de grenspaal 214; en zich op te houden in het deel van het bewakingsgebied eerste 
linie noordelijk begrensd door den bovengenoemden kunstweg tot de Oude Fransche 
Baan, die baan via kilometerpaal 13 (op den kunstweg Chaam-Baarle-Nassau) 

de Heeren Procureurs-Generaal 
fgd. Directeuren van Politie, 

den rrzeer Inspecteur der Koninklzjke Marechaussee, 
Bureau Grensbewaking. 
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tot aan den spoorweg Tilburg-Baarle-Nassau, voorts die spoorlijn tot aan de grens 
der gemeente Baarle-Nassau en verder de grens dezer gemeente tot aan grenspaal 214. 

De klapperwoorden van deze circulaire zijn: 

Belgische onderdanen; regelen bij grensoverschrijding voor -

Grensoverschrijding ; regelen voor Belgische onderdanen bij -

Deze circulaire treedt in de plaats van de Vreemdelingencirculaire No. 3bis, 
bekend gemaakt in het Buitengewoon Politieblad No. 21 dd. 14-9-1939; daarbij 

vervallen tevens de dezerzijdsche aanschrijvingen dd. 30-9-1939, 5e Afd. No. 2015 
,en dd. 14-11-1939 No. R. 827/,39. 

Met de aan deze circulaire gevoegde strook wordt gehandeld op dezelfde wijze 

als aangegeven in Vreemdelingencirculaire No. 2bis. 

De Minister van Justitie, 
. P. S. GERBRANDY. 




