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CIS-1 Beschikkking inzake het recht op terugkeer van 
werkende vluchtelingen (uittreksel) 

Beschikking van de Werkgroep voor het Personenverkeer d.d. 28 
december 1961, Trb. 197811 71. 
In werkingtreding 1 januari 1962. 

Bij besluit van de Werkgroep voor het Personenverkeer, bedoeld in art.1 van de Over- 
eenkomst inzake de Verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van 
het Beneluxgebied (Trb. 1960/40), is de volgende regeling vastgesteld met betrekking 
tot de verlenging van reisdocumenten en de verplichting tot terugname van werkne- 
mers-vluchtelingen: 

a. Indien een rechtmatig op het grondgebied van een der Beneluxianden verblijvende 
vluchteling zich naar een der andere Beneluxianden heeft begeven, teneinde aldaar 
arbeid in loondienst te gaan verrichten, zullen de autoriteiten van eerstbedoeld 
Beneluxland het door hen aan een zodanige vluchteling verstrekte reisdocument 
tot maximaal twee jaar verlengen, mits: 

- de betrokkene dit land sedert minder dan twee jaar heeft verlaten, en 
- het verzoek tot verlenging is gedaan v66r afloop van de oorspronkelijke geldig- 

heidsduur van het reisdocument. 

Deze verlenging zal worden toegestaan, zelfs indien de betrokken vluchteling door 
de autoriteiten van het Beneluxland waar hij zijn arbeid verricht, in het bezit is 
gesteld van een vergunning tot verblijf. 
De vorenbedoelde termijn van verlenging tot twee jaar gaat in op de dag waarop de 
betrokkene het land, door welks autoriteiten het reisdocument is verstrekt, heeft 
verlaten. 

b. Elk van de Beneluxianden laat, zonder formaliteiten, wederom op zijn grondgebied 
toe de vluchteling die in het bezit is van een door de autoriteiten van dat land afge- 
geven geldig reisdocument, zelfs indien deze vluchteling in het bezit is van een ver- 
gunning tot verblijf, afgegeven door de autoriteiten van het Beneluxiand waar hij 
zijn arbeid verricht. 
Opgemerkt zij dat de bovenstaande regeling onverlet laat de voor in de Benelwdan- 
den gevestigde vluchtelingen geldende verplichting om in het bezit te zijn van een 
'machtiging tot voorlopig verblijf, indien zij zich voor een verblijf van langer dan 
drie maanden naar een ander Beneluxland willen begeven. 
Indien derhalve een vluchteling die zich in het kader van de eerdergenoemde Bene- 
lux-overeenkomst inzake de controleverlegging, hetzij met een door de Belgische of 
Luxemburgse autoriteiten afgegeven vergunning tot verblijf, hetzij met een Bel- 
gisch of Luxemburgs reisdocument voor vluchtelingen, naar Nederland heeft bege- 
ven, bij een hoofd van de plaatselijke politie een verzoek indient om langer dan de 
toegestane termijn van drie maanden in ons land te mogen verblijven, zal dit hoofd 
van plaatselijke politie de betrokkene in de regel aanstonds dienen aan te zeggen, 
dat hij tijdig terug dient te keren naar het Benelwdand waar hij is gevestigd, tenein- 
de aldaar een verzoek om een machtiging tot voorlopig verblijf in te dienen, c.q. de 
beslissing op een inmiddels hier te lande door hem ingediend verzoek om een ver- 
gunning tot verblijf aldaar af te wachten. 
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