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Ik moge U ver~ :rne.kcn bovenvermelde ci::culair.ct aû!s Vdlgt aan te vullen~ 

Aan Par. 1 toe te voegen de voJ.genc1e alinea : 
"In gevallen dat ao.n boi,1a:f ide vreeï:1del:i.ngen geen verbljjfsvergunni.ng 
wordt af'gegeven, uits'.Lt1ft·é1fá o:o g1·onci van de omstandigheid, da·!; zij nos; 
niet in het bezit z~jn van een geldig paspcort, c.q~ voor ;FJelge·n een 
identiteitskaQ.rt (b. v .doordat een Consulaat of géza.n·tschap hiè:r te la1--,. 
de . nog niet gevestigd is), noet zulks ac.n he·i; betrokk.en arbeidsburea:1 
schriftel5.jk wo1·dcn tex kennis gebracht, 0110.er meçledeeling, dat geen be 
zrraar tegen het verstrekken val'l een werl:::vergu.n.ning besta.at 11 • 

~:en a;:~nzien van de uitvoering van ?ar. 2 heeft het hoofd afd0eli11r; 
1rre,;:;mdelingen van het :mj1~sarbeidsbureau h_et volgende medegedeeld aan 
het Hoofd van het Bv.reau Jjjl;:;svrcemd.elingendienst. 

:;uit cor::~es1,ondcntie met de gewcstelj.jke arbe;î.dsbureau.x is m15 geble,;. ,.;21}, 
dat e:r geènszins uniformiteit bestaat ten aanzien van de overwegingen·i 
welke hierbjj door de vm.".schi11ende politie~·insta.ntias tot gelding wor
den gebracht. Yeelal wordt in hc·l; ontvangen ra;?; 1or-'G vermeld, dat de 
vreemdeling in q_uaestie b. V. lid van den Hi tlcr- c•Jugend is gt3Weest of b-ii 
d€ Dui tsche Ylehrrr!acht gccliend heeft. Miettemtn ge~ft het Hoofd van ?o:U.~· 
tie aan den Directeur van het betro.tr.1;:en gewestelijk arb'iidsbu!'eau te 
.!.rennen, dat er bjj hem geen bezwaar tegen het verleenen van een werli:ver·. 
gnnning 1.rnst aat. 

Daar z.oodanige personen echter geenszins geacht lu.rnnen worden zich als 
oprechte vrienden VEtn het r::-ede11 landsche Yo1k te hebben gedragen, wordt 

. een werkvergunn:Lng te l-:m.m1on behoeve door mij gevre;j_gerd.li. 
Net deze opvatting J.:.:.an ik in .het algo:nscn accoord gaan en verzoek U 

da:::i,rmed.c rekening te wilJ.cn hou.d en. 
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