
A Tekst van de voornaamste be~alinmn van de Benelux-overeenkomst net 
Frankrijk inzake het overnemen van personen aan de ~emeenschep~eli.ke 

Artikel 6 

1) De Regering van de Franse Republiek neemt Franse onderdanen, die 
de autoriteiten van een van de Beneluxlanden voornemens zljn ~ i t  
het Beneluxgebied te verwijderen, zonder formaliteiten en zonder 
tussenkomst van haar Diplomatieke Vertegenwoordiging terul., voor 
zover vaststaat of aangenomen kan worden dat bedoelde per:onen 
Franse onderdanen zijn. 

2) Het bezit van de Franse nationaliteit kan worden vastgestt ld of 
verondersteld aan de hand van een nationaliteitsbewijs, etn 
naturalisatiebewijs, een nationaal paspoort of een nation~.le 
identiteitskaart, ook indien deze ten onrechte zijn afgegtven 
of sedert ten hoogste tien jaar zijn verlopen. Bedoelde nrtionali- 
telt kan eveneens up grond van andere gegevens worden ver~nder- 
steld. 

j) Bedoelde personen worden overgenomen op vertoon van een dcr in 
lid (2) ~pgesomde bescheiden, dan wel op grond va!; slk an:cr  2 2 -  
cument waaruit de nationaliteit van de houder kan worden ~fgelelcì. 

4) De Regering van elk der Beneluxlanden neemt de overeenkomstig ie 
bepalingen van de leden (1) t/m (3) uit het Beneluxgebied ver- 
wijderde personen terug, indien uit cen onmiddellijk daor de 
Franse autoriteiten ingesteld nader onderzoek blijkt dat Seze per- 
sonen op het ogenblik van verwijdering uit het Beneluxgebisd gcen 
Frans onderdaan waren, voor zover er voor de Regering.van de 
Franse Republiek geen verplichting tot overneming op gronc van da 
artikelen 7, e of 9 bestaat, 

5) Wanneer het varmoeden betreffende de nationaliteit ongegrcnd 
blijkt, kan overneming afhankelijk gesteld morden van een over- 
namcverklar~ng. 

Artikel 7 
1) De Regering van de Franse Republiek neemt op verzoek van da auto- 

riteiten van een der Beneluxlanden personen die geen onderdaan 
zijn van een van de bij deze Overeenkomst Partij zijnde landen 
terug, indien deze personen, volgens de in die landen geldende 
voorschriften, het Beneluxgebied op onwettige nijze via de ge- 
meenschappelijke grens zijn binnengekomen. 

2) Deze bepaling is slechts van toepassing indien het verzoek tct 
ccsonen overneming wordt ingediend binnen zes maanden n~rìnf d e r ?  r-. 

het Franse grondgelied hebben verlaten, indien zij tenminete twse 
reken op dat grondgebied hebben verbleven dan wel, ingeval van 
een verblijf van minder dan twee weken, aldaar op wettige  ijz ze 
zijn binnengekomen. De verplichting tot overneming vervalt indien 
deze personen, na het Beneluxgebied te zijn binnengekomen, aldaar 
een verblijfsvergunning voor tenminste zes maanden hebben varkra- 
gen. 

3) De verplichting tot overnemiag bestaat niet ten aanzien van onder- 
danen van een derde land dat in Europa een gemeenschappelijke 
grens heeft met een der Benelulanden, tenzij ernstige redanen 
zich tegen hun verwijdering naar het groddgebied van dat dzrde 
land verzetten. 



Artikel 8 

1) Fersonen die geen onderdaan zijn van een der Beneluxlanden en 
die volgens de in die landen geldende regeling het Beneluxgebied 
op onwettige wijze via de gemeenschappelijke grens zijn binnenge- 
komen, kunnen binnen twee rieken na de grensoverschrijding weer aan 
de Franse grensautoriteiten viorden overgegeven, indien de grens- 
autoriteiten van aan der Beneluxlanden gegevens verstrekken aan 
de hand waarvan de Franee grensautoriteiten kunnen vaststellen 
dat aan de voorwaarden tot overgave is voldaan. Indien de over- 
gave niet binnen de termijn van twee weken heeft kunnen plaats- 
vinden, blijft de verplichting tot overgave van kracht, indien 
de betrokkene binnen deze zelfde termijn door de autoriteiten van 
een der Beneluxlanden is aangehouden 9f, zo dit niet het geval is, 
indien deze de Franse autoriteiten in kennis hebbcn gesteld van 
hun voornemen tot verwijdering. 

2) De verplichting tot overneming bestaat niet ten aanzien van onder- 
danen van een derde land dat in Europa een gemeenschappelijke 
grans hteft met een der Beneluxlanden, tenzij ernstige redenen 
zich teg~n hun verwijdering naar het grondgebied van dat derde 
land verzetten. 

j) De Regering van het Beneluxland dat de overgave he6ft verricht, 
neemt binnen een termijn van ten hoogste drie maanden personen 
terug ten aanzien waarvan uit een onmiddellijk door de Franse 
autoriteiten ingksteld nader onderzoek blijkt dat aan de voor- 
waarden tot overgave niet is voldaan. 

Artikel g 
1) De Regering der Franse Republiek neemt op verzoek van de autori- 

teiten van een der Beneluxlanden personen over die in Frankrijk 
hun hoofdverblijf hebben en die, geen onderdaan zijnde van een 
der bij deze Overeenkomst Partij zijnde landen, op grond van een 
viaum op wettige wijze het Beneluxgebied zijn binnengekomen, voor 
zover dit verzoek is ingediend binnen een termijn van drie maan- 
den te rekenen vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van 
het visum, 

2) De Regering der Franse Republiek neemt op verzoek van de autori- 
teiten van een der Beneluxlanden personen over die in Frankrijk 
hun hoofdverblijf hebben en die, geen onderdaan zijnde van een 
der bij deze Overeenkomst Partij zijnde landen, op grond van een 
paspoort of enig ander daarvoor in de plaats tredend document op 
wettige wijze het Beneluxgebied cijn binnengekomen, mits het ver- 
zoek is ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf het verstrijken van de termijn gedurende welke deze vreem- 
delingen zich vrijelijk op het Beneluxgebied mogen verplaatsen, 

3) Het verzoek tot overname is niet vereist indien de in de leden 
(1) en (2) bedoelde personen in het bezit zijn van een door de 
Franse autoriteiten afgegeven geldig€ verblijf sssrguruiing. 
Op vertoon van daze verblijfsvergunning kunnen deze .personen weer 
worden overgegeven aan de Franse grensautoriteiten, die hen zonder 
formaliteiten overnemen. 

4) De verplichting tot overneming bestaat niet; 
ie ten aanzien van onderdanen van een derde land dat in Europa 

een gemeenschappelijke grens heeft met het Beneluxgebied, ten- 
zij ernstige redenen zich tegen hun verwijdering naar het 
grondgebied van dat derde land verzetten; 



Ze ten aanzien van de in de leden (1) en (2) bedoelde vrecndslin- 
gen die na hun vertrek uit Frankrijk in een der Benelu?:lerL~2:n 
een verblijfsvergunning van tenminsts zes maanden hibbtn ver- 
kregen. 

5) Als hoofdverblijfplaats in de zin van de leden (1) en (i) van 
dit artikel hebbend, worden bsschouwd zij di€ in het vtettlg C e -  
zit zijn van een vergunning tot verblijf welke in FrankriJB is 
afgegeven en een geldigheidsduur heeft van tsnninsta ZES i-aaccen. 

B Tekst van de voornaamste bepalingen van de Benelux-overcin!:o:~t n.:+ 
Oostenriik betreffende de overname van personen aan de grens ( T r b .  
1965, 6 0 ) .  

Artikel 1 

a) Dc bevoegde autoriteiten van de Republiek Oostenrijk ncneli 
Oostenrijkse onderdanen, die de Belgische, Luxemburgse of 
Nederlandse autoriteiten voornemens zijn t; verwijderen, v u r  
zondzr formaliteiten en zonder tussenkomst van di bevoegd:: 
Oostenrijkse vert~genwourdiging in aelgië, Luxemburg of IJ< dcrland 
mits hun nationaliteit kan worden aangetoond of aennernëli\)k k~ri 
aordcn gemeakt. 

b) De Oostenrijkse nationaliteit kan wordcn aangstodnd door riidd~l 
van ien aktt van nationaliteit, een natlonalitcitsb~mijs ( , f  ~ c n  
besluit krachtens hetwelk ds Oostenrijkse nationaliteit i: ver- 
worven of vastgesteld; zij kan a-melijk r!crdsn pcnaakt :oor 
middel van een paspoort of een identiteitsbewijs, afgtgevtn door 
de Oostenrijkse autoriteiten, ook indicn deze doc~mcntsn ';in c n -  
rechte zijn afgegeven of nict langer dan t i ~ n  jaar v ~ r l c p ~ n  zijn. 

c) De Belgische, Luxemburgse -f Nederlandse Regering n=cmt p~rsoncn 
dic krachtens lid a) zijn ovsrgenoman, binnen zes maanden na 2, 
overname weer op haar grondgebied terug, indien d 2  Oostrnrijksd 
autoriteiten hebben g-constateerd dat zij op h ~ t  tijdstip van hun 
verwijdering de Oost+nrijkse nationaliteit niet bezaten, tenzij 
dct Repuklick ?ast, t?--lj:: i;: ~ 2 , : ! ! . . '  v i n  artikel 2 tot overnani is 
\ r c , c i ; - . : + .  : - k L y - : ;  <:.-,,.,:.I...,- -. . .. *. t .  ,'dstip van de overnam= v e r -  
pi:.zf:[ 5-t;. 

1; j L'.?.i;er~ i.: : ~pi:Li;-;::L ~3:1 ic s,! C'? ..n Ocstenrijksa onderdaan di, 
5c; 1 e ~ f ; ; ; d  v q n  L ;  2 i : i i i  r,i:g :,i;$ kii1:'t bereikt, m orden to~gspast, 
d ì c n e n  2e %sutori"-!.ryi: ::nn d,: St:i=: die dezs naatrsgsl tec uit- 
*rc;-r legt, d~ r?,.vc:ed-,p5.e i:.,rt.~:~:-;~ >.P? vertagcnwoordiging hiervan in 
kefirlis ct:  a t + i l t . ! i .  

r.) Inrlien :. o.<i t? i : r i , ikcr  r.n+-::jrijl: t: lt niet krachtens de lccicn a) 
er. h )  k-r: : . :tii.n rral;gc i,o:::? .Liir..!iimeli jk gemaakt, doch <r n i ~ t -  
tenin osstssYighedur, renwG.zig si,; dic het vermoeden oplsvsrcn 

. . 
~ 3 % :  4;: U > ; - L T S ~ ~ ~ ~ L U  %Y<: ( - . i . d ; ~ : i . ; r i . , % , ~ .  r.:itionaliteit bezit, dan gC- 
~ c h i , - d t  6.2 ove?n3z.r. :F w ~ n d  .i-;,r1 = r .  formele verklaring vcn over- 
naes.  :!ct v*czouk tot Svername t i~rden ingedj end bij c.< bs- 
voegaf ,3astenrijkse diplomatieke vcriegenwoordiging in Bslgi?, 
Luxemburg of Nederland, die binnen een maand na de datum van in- 
diening van dit vcrzoek het Ministerie van  buitenlands^ Yrken van 
de desbetreffende Staat de verklaring van overname doet tcïkomen 
of dit Ministerie mededeling doet van de redenen waarom 01-ernam 
niet kan plaatsvinden. 



Artikel 2 

a) De bevoegde autoriteiten van de Republiek Oostenrijk nemen per- 
sonen die geen onderdaan zijn van een der Gvereenkomstsluitende 
Staten, over op verzoek van de Belgische, Luxemburgse of 
Nederlandse autoriteiten, indien deze personen ten hoogste zes 
maanden v66r de indiening van dit verzoek Oostenrijk na een ver- 
blijf van tenminste twee weken hebben verlaten, en België, 
Luxemburg of Nederland op ongeoorloofde wijze zijn binnengekomen. 

b) Overname door 9e Republiek Oostenrijk geschiedt op grond van een 
door de bevoegde Oostenrijkse diplomatieke vertegenwoordiging af- 
gegeven laissez-passer. De geldigheidsduur van dit laissez-passer 
bedraagt twaalf maanden. 

c) Een verzoek tot afgifte van het laissez-passer moct worden ingc- 
diend bij de bevoegde Oostenrijkse diplomatieke vertegenwoordig 
in Belgig, Luxemburg of Nederland, die, binnen een termijn van 
twee maanden na de indiening van dit verzoek, aan het Ministerie 
van Bultenlandee Zaken van de desbetreffende Staat het laissez- 
passer doet toekomen of dit Ministerie mededeling doet van de 
redenen waarom overname niet kan plaatsvinden. 

d) Een geldige verblijf sontzegging of uitwijzing of verwijdering van 
Oostenrijks grondge'bied vormt geen beletsel voor de afgifte van 
een laiseez-passer. 

e )  De verplichting tot overname bestaat niet ten aanzien van onder- 
danen van een derde Staat die een gemeenschappelijke grens met 
België, Luxemburg of Nederland heeft, tenzij gegronde redenon 
aanwezig zijn om niet tot hun verwijdering naar het grondgebied 
van die Staat over te gaan. 


