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C18-2 Overeenkomst inzake het verblijf van vluchtelingen 
(uittreksel) 

Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en Oostenrijk d.d. 15 februari 
1965, Trb. 1965146. 
In werkingtreding 1 april 1965. 

Ingevolge deze overeenkomst zullen de bevoegde autoriteiten van een der Benelux- 
landen aan de houder van een door de Oostenrijkse autoriteiten overeenkomstig de 
bepalingen van het Vluchtelingenverdrag van Genhe afgegeven reisdocument voor 
vluchtelingen, een nieuw reisdocument uitreiken indien de vluchteling: 
a. langer dan de geldigheidsduur van zijn Oostenrijkse reisdocument, of 
b. tenminste twee jaar zonder onderbreking op grond van een geldig visum of een gel- 

dige vergunning tot verblijf op het grondgebied van dat Beneluxland verblijf heeft 
gehouden. 

De hierboven genoemde termijn van twee jaar geldt bij een tijdelijke afwezigheid tot 
een totale duur van zes maanden niet als onderbroken. 
Anderzijds wordt de tijdsduur, gedurende welke de vluchteling een vrijheidsstraf 
krachtens rechterlijk vonnis ondergaat of gedurende welke hij ter verpleging in een 
ziekenhuis of daarmee vergelijkbare inrichting is opgenomen, bij de berekening van 
bedoelde termijn van twee jaar niet meegerekend. 

In uitzonderingsgevallen worden door de Oostenrijkse autoriteiten reisdocumenten 
voor vluchtelingen afgegeven waarin is aangetekend dat de houder daarvan geduren- 
de een kortere periode naar Oostenrijk mag terugkeren dan de duur waarvoor het 
reisdocument zelve geldig is. 
In zo'n geval ontstaat er voor de Beneluxlanden reeds een verplichting tot afgifte van 
een nieuw reisdocument, indien door hun autoriteiten een visum of een vergunning 
tot verblijf wordt verstrekt, geldig voor een verblijf van langere duur dan de termijn 
waarbinnen krachtens de in het reisdocument gestelde aantekening terugkeer naar 
Oostenrijk is toegestaan. 
De afgifte van een nieuw reisdocument houdt in dat de vluchteling als rechtmatig 
gevestigd dient te worden beschouwd in het land, door welks autoriteiten het docu- 
ment is afgegeven, en derhalve definitief van de andere Partij wordt overgenomen. 
Met het oog op het vorenstaande dient er bij het verlenen van vergunningen tot ver- 
blijf aan houders van Oostenrijkse vluchtelingenpaspoorten bijzondere aandacht aan 
te worden besteed dat de geldigheidsduur der vergunningen steeds korter is dan die 
van het reisdocument of van de daarin vervatte terugkeermogelijkheid naar Oosten- 
rijk en dat de geldigheidsduur van deze vergunningen niet zonder daartoe strekkende 
aanwijzing van de minister van Justitie voor zodanige duur wordt verlengd, dat de 
totale duur van het toegestane onderbroken verblijf in Nederland - de geldigheids- 
duur van verleende visa daaronder begrepen - een termijn van achttien maanden bin- 
nen een tijdvak van twee jaar zou overschrijden. 

In de gevallen waarin er geen verplichting voor de Beneluxlanden is ontstaan tot afgif- 
te van een nieuw reisdocument voor vluchtelingen blijven de Oostenrijkse autoritei- 
ten verplicht tot terugname van de houder van het Oostenrijkse vluchtelingenpas- 
poort, zelfs indien de geldigheidsduur van dat paspoort of de daarin vermelde termijn 
waarbinnen terugkeer naar Oostenrijk is toegestaan, is verstreken. 
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Verzoeken tot het wederom toelaten van houders van Oostenrijkse reisdocumenten 
voor vluchtelingen, die niet meer geldig zijn voor terugkeer naar Oostenrijk, dienen 
echter binnen zes maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van het docu- 
ment of van de daarin vervatte terugkeermogelijkheid dan wel binnen drie maanden 
na het ontslag van de betrokkenen uit een straf- of verpleeginrichting door het minis- 
terie van Justitie van het betreffende Beneluxland rechtstreeks bij het Oostenrijkse 
Bondsministerie van Binnenlandse Zaken te worden ingediend. 

Sdu ]&F - VC (juli 1994, Aanv. 10) 


