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Algemeen
Op 6 juni 1995 is tussen de
Benelux-landen en Roemenië een
overeenkomst gesloten betreffende
de terug- en overname van
wederzijdse onderdanen, die op
onregelmatige wijze zijn
binnengekomen of verblijven (Trb.
1995, 155).
Roemenië neemt op verzoek van
de Belgische, Luxemburgse of
Nederlandse Regering, zonder
formaliteiten, Roemeense
onderdanen over die niet of niet
meer voldoen aan de op het
grondgebied van België,
Luxemburg of Nederland geldende
voorwaarden voor binnenkomst of
verblijf, voor zover vaststaat of
aangenomen kan worden dat zij de
Roemeense nationaliteit hebben.

Bepalen nationaliteit
Het bezit van de Roemeense
nationaliteit kan worden vastgesteld
aan de hand van één van de
volgende documenten:
- een paspoort of een ander
reisdocument dan wel een door de
Roemeense autoriteiten afgegeven
identiteitsbewijs, indien deze
documenten volledig zijn en de

geldigheidsduur niet is verlopen.
Het bezit van de Roemeense
nationaliteit kan worden
verondersteld aan de hand van:
- een paspoort of een ander
reisdocument dan wel een door de
Roemeense autoriteiten afgegeven
identiteitsbewijs, waarvan de
geldigheidsduur niet langer dan 10
jaar is verlopen;
- een legitimatiebewijs waaruit de
identiteit van de houder blijkt;
- een rijbewijs;
- een zeemansboekje;
- een verzekeringsbewijs;
- betrouwbare getuigenverklaringen
van andere Roemeense
Staatsburgers;
- verklaringen van de betrokkene
zelf.

Terugname
Indien uit een later onderzoek door
de Roemeense autoriteiten blijkt
dat de betrokken persoon op het
moment van verwijdering niet de
Roemeense nationaliteit had, wordt
de betrokken persoon zonder
formaliteiten teruggenomen.

Procedure
Verzoeken tot overname worden
door de IND (district Zuid-West)
schriftelijk ingediend bij de
Ministeries van Buitenlandse Zaken
en van Binnenlandse Zaken van
Roemenië. Verzoeken tot
overname moeten binnen vijf
werkdagen schriftelijk beantwoord
worden. Indien een dergelijk
verzoek niet binnen deze termijn
wordt beantwoord, wordt gehandeld
als ware het verzoek ingewilligd.
De feitelijke overname vindt plaats,
uiterlijk binnen drie werkdagen
nadat het antwoord op het verzoek
door de IND is ontvangen. Indien
dit niet mogelijk is wordt dit
onverwijld ter kennis van de
Roemeense autoriteiten gebracht.
De Roemeense Ambassade of de
Roemeense consulaire
Vertegenwoordiging in België,
Luxemburg of Nederland geeft op
verzoek van de bevoegde
Belgische, Luxemburgse of
Nederlandse autoriteiten onverwijld
de voor de teruggeleiding van de

over te nemen personen benodigde
reisdocumenten af.
De uitzetting geschiedt vanwege de
korpschef van de politieregio
waaronder de gemeente waar de
vreemdeling is aangetroffen,
ressorteert en wel door
tussenkomst van de daartoe
aangewezen brigadecommandant
der Koninklijke marechaussee (zie
bijlage C11,
Vreemdelingencirculaire 1994).
Ik verzoek de onder u
ressorterende ambtenaren belast
met het toezicht op vreemdelingen
terzake in te lichten. Bovenstaande
aanwijzingen zullen, voor zover
nodig, te zijner tijd in de
Vreemdelingencirculaire (Vc94)
worden verwerkt.

s-Gravenhage, 8 augustus 1995.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.P.A. Nawijn.
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