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UITOEOEVENOP.LASTVAN DEN MINISTER VAN JUSTITIE. 

14~~. \i:i.'~ :/l J . . -t,~ I·· .' --:- Aan 
de Procureurs-Generaal fgcl. Direc-

. teuren van Politie, 
clen Hem' I'YfspeGteur der Konink

lijke Marechàussee, 
Bureau G1'ens bewaking , 
de Hoofden van plaatselijke politie. 

VREEMDELINGENCIRCULAIRE No. 3bis. 

G:l'ensoversohl'ijding van Belgisohe en Luxembul'gsohe 
. onderdanen. 

In verband met de huidige buitengewone omstandigheden 
wordt tcit nader order de Vre61i1delingenckculajre No.· 3 met 
ingang van 17 September 1939 buiten werking. gesteld en 
tJ:eedt daarvoor met· ingang van dien zelfden datum deze cir
culaire in de plaats: 

1. Toegang tot de bewakingsgebieden wordt ook aan vreem
delingsm van Belgische nationaliteit slechts verleend, indien zij 
in het bezit zijn van een te hunnen name gesteld Belgisch pas
poort. en zij ook overigens voldoen aan de voorwaarden, gesteld 
in artikel 2 van het Bewakingsvoorschrift .(mijn beschikking 
van 21 Augustus 1939, 5de afdeeling, nO. 1125). Evenwel behoe
ven zij bij binnenkomst niet aannemelijk te maken, dat zij vol
doende middelen van bestaan hebben of door werkzaamheid 
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k~li~nen verkrijgen, noch behoeft hun naar hun reisdoel gevraagd 
te worden . 
. ,' 2 .. Belgische arb eid?r~, ~ie in N ed.erl~?d ~fiBen· heb . ~e, 
w~k~§!lg4ll;>iQ4 gel'S~e. luue 1n de, provlnCl~n~eeland, Noor4-
brabant èn Limburg CY~F 8:9i'ielas,tst9 i'i1iHlehJ~ ?EtJ9:à:eJ9: w~g 
yenlo K91gQ;Qkil'ebe~ arbeid verrichten .en, ~he m het bezit 
zijn van. een te' hunnen :n:am~ gèsteld Belgisch paspoort of 
identiteïtSkàart (de. eenzelvighelds~aart) en tevens een g1'ens-
ai'beiderskaart, rriQge.1i. ons land b ... mn .. e~~omg. ~~~ 
langs een der dOOl'~~atpps.~er;: W ord~n z~J m '. ..' ~iJ. 
aangetroffen en zIJn zIJ m l~~t beZit van vo~enbedoelde Identl
teitsbewijzen dan moeten ZIJ alzoo ongemoeId worden gelaten, 
ook zonder dat op of bij hun. identiteitspapier de in het eerste 
lid sub d van art. 2 van het Bewakingsvoorschrift bedoelde 
~;~;:Jn.j.M...À;" no",f.",,,,],.en;nO' vnm" doorlat-ing is gesteld. 

.a.Belgische onderdanen,niet z.1Jnde Delg1-
s.ehe arbeiders welke in Hedarlandarbeid ver
r1ehtewfwoonachtig .in de Be.l.g. i.SCha gem.eente 
Baarle-Hertog> hebben op vertoon van een te 
hunner name gesteld idéntlted.tsbewijs (een
&elviheidskaart) ;waar'op dienen voor te komen 
gedagt;eekende en geparafeerde stempelafdruk
ken van den Burgemeester dier' gemeente en van 
den De:tachements-Comma:ndant der Koninklijke 
Marecha.usSee te Baarle-NaSSi~u,het recht de , 
Nederlands:che grens te overschri.j4en tus:schen i 

het punt. waar dekunstweg Meerle-Ulicoten
Baarle Nassau de Nederlands.ehe grens snijdt, I 
en-z:uidelijk en oostelijk omgaande .. de grens-i 
paal 214; en zich op te houden in het deel van! 
het. bewakingsgebiede~ste linie noordelijk i 

begrensd dOOlr den bovengenoemden kunstweg t.ot 
tot de Oude Frans.ahe Baan, die ba.an nà kilorne-!, 
terpaal 13 (op den kunstweg Chaam-Baarle Nas
au) tot aan den spoorweg Ti1burg-Baarle Nas
sau, voorts die spoorlijn to.t aan de grens 
der gemeente Baar1eJ asaau en verder de grens 
dezer gemeente tot aan grenspaal 214. 

(Zie brief No. 2-653 G3 van 1939 van den 
Di visie -Commandant ,hierb ij afzonder lij k 
opgelegd.) 




