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VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 3. 

Faciliteiten bij grensoverschrijding voor· 
Belgische onderdanen. 

Het is wenschelijk gebleken, dat het overschrijden van 's Rijks grens door 

onderdanen van België, die in het bezit zijn van de Belgische identiteitskaart 

of van Belgisch paspoort, zoo weinig mogelijk stagnatie ondervindt. Krachtens 

art. 3, lid 2, sub g, van het Bewakingsvoorschrift wordt door mij dientengevolge 

bepaald, dat met ingang van 1 Juni 1939: 

a. Belgische onderdanen, die zich in ons land wenschen op te houden 
~~..J 

binnen de bewakingsgebieden lin de provinciën Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 

(voor deze laatste zuidelijk van den weg Venlo-Kaldenkirchen) ook elders dan 

langs een doorlaatpost de Nederlandsche grens mogen overschrijden. Worden 

zij in die bewakingsgebieden aangetroffen en zijn zij in het bezit van een 

Belgisch paspoort of -identiteitskaart (de .eenzelvigheidskaart), dan moeten zij 

alzoo ongemoeid worden gelaten, ook zonder dat op of bij hun identiteitspapier 

in het eerste lid sub a van art. 3 van het Bewakingsvoorschrift bedoelde ge

dateerde aanteekening voor doorlating is gesteld; 

b. Belgische onderdanen, die zich in Nederland wenschen op te houden 

buiten de in voorgaand punt a genoemde bewakingsgebz'eden, blijven ten aanzien 

van hunne doorlating aan 's Rijks grens bij binnenkomst onderworpen aan de 

bepalingen vervat in het eerste lid sub a van art. 3 van het Bewakingsvoorschrif>-

c. bij de doorlating van Belgische onderdanen naar Nederland geen onder

zoek wordt ingesteld naar hun middelen van bestaan, noch naar het doel van 

hun reis. 

De klapperwoorden voor deze circulaire zijn: 

Belgische onderdanenj Faciliteiten voor - bij grensoverschrijding; 

Faciliteiten~' - voor Belgische onderdanen bij grensoverschrijding; 

Grensoverschrijdingj Faciliteiten voor Belgische onderdanen bij 

Aan de Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren 
van Polz'tie. 

Aan den Heer Inspecteur der Koninklijke Mar~
chaussee, Bureau Grensbewaking en Rijks
vreemdelingendienst. 

Aan de Hoofden van plaatselijke politie. 
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Deze circulaire treedt in werking 21 Mei 1939. 

Met de aan deze circulaire gevoegde strook wordt gehandeld op dezelfde 

wijze als aangegeven in Vreemdelingencirculaire no. 2. 

De Minister van Justitie, 

Namens den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

v. ANGEREN. 




