
Reisverkeer van vluchtelingen 

1. De overeenkomst tussen België, Luxemburg en Rederland inzak2 

de verlegging van de personencontrole naar de buitenjirenzen 

van het Benelw~ebied, gesloten te Brussel op 1 1  april 1960 

lTrb. 1960, 40). in werking- getreden op 1 ,juli 1950. 

Krachtens de bepalingen van deze overeenkomst mogen in België 

en Luxemburg gevestigde vluchtelingen die houder zijn van: 

in België: een geldige identiteitskaart voor vreemdelingen 

(carte d'identith pour 6:rangex-s) of een geldig bewijs van 

inschrijving in het vreemdelingenregister (certificat d'in- 

scription au registre des étrangers). 

in Luxemburg: een geldige "carte d'identité pour étrangers" 

zich voor een verblijf van ten hoogste drie maanden visumvrij 

naar Nederland begeven, doch uitsluitend via de Uederlands- 

Belgische grens (zie bijlage ?d, onder C 3, W). 
Omgekeerd mogen in Nederland gevestigde vluchtelingen, die 

houder zijn van een geldige titel tot verblijf, zich krach- 

tens de bepalingen van vorenbedoelde overeenkomst voor ver- 

blijven van ten hoogste drie maanden visumvrij naar België 

en Luxemburg begeven, eveneens uitsluitend via de Nederlands- 

Belgische grens. 

Voor wat betreft de terugnameplicht in Beneluxverband: zie 

Deel E, Hoofdstuk XIII, van deze circulaire. 

De hierboven genoemde faciliteiten gelden overigens voor alle 

houders van de in één der Beneluxlanden afgegeven titelstot 

verblijf . 
2. De Zuropese Overeenkomst inzake de afschaffing van visa voor 

vluchtelingen tot stand gekomen te Straatsburg op 20 april 1 9 5 1  

. 1959, 153) en voor Nederland in merking getreden op 3 
september 1960. 

Ingevolge de bepalingen van deze overeenkomst kunnen rechtma- 

tig op het grondgebied van een Overeenkomstsluitende Partij 

verblijvende vluchtelingen voor een verblijf van ten hoogste 

drie maanden visumvrij het grondgebied van een andere Partij 

binnenkomen, mits zij in het bezit zijn van een geldig reis- 

document voor vluchtelingen, afgegeven door de autoriteiten 

van de Overeenkomst~luitende Partijen op wier grondgebied 

- zij - 



zij rechtmatig verblijven, De reisdocumenten dienen te zijn 

afgegeven overeenkometig de bepalingen van het Vluchtelingen- 

verdrag van Genève. 

Behalve Nederland zijn bij deze overeenkomst de volgende lan- 

den aangesloten: België, Denemarken, Duitsland (~ondsre~u- 

bliek en west-e er lijn), Frankrijk, Italië, Luxemburg, Monaco, 
Noorwegen, IJsland en Zweden. 

Houders van in deze landen afgegeven reisdocumenten voor 

vluchtelingen als vorenbedoeld mogen derhalve voor een ver- 

blijf van ten hoogste drie maanden visumvrij Nederland binnen- 

komen (zie bijlage jb, onder H 1 , W). 
Opgemerkt zij dat in België en Luxemburg gevestigde vluchte- 

lingen op wie de bepalingen van deze overeenkomst van toepas- 

sing zijn, ook anders dan via de Nederlands-Belgische grens 

Nederland voor transit of voor een verblijf van ten hoogste 

drie maanden visumvrij mogen binnenkomen (zulks derhalve in 

tegenstelling tot de onder l'bedoelde regeling, welke alleen 

geldt voor het intra-Benelw-verkeer). 

Omgekeerd mogen houders van Nederlandse reisdocumenten voor 

vluchtelingen zich voor verblijven van ten hoogste drie maan- 

den visumvrij naar de hierbovengenoemde landen begeven. 

Voor rat betreft de terugnameplicht geldt art. 5 van de onder- 
werpelijke Overeenkomst, luidende: 

"Vluchtelingen die krachtens deze Overeenkomst het grondge- 

bied van een Overeenkomstaluitende Partij zijn binnengekomen 

zullen op eerste verzoek van deze Partij te allen tijde 

wederom op het grondgebied van de Overeenkomsteluitende Par- 

tij wier autoriteiten het reiedocument hebben afgegeven, 

worden toegelaten, behalve in gevallen waarin de eerstgenoemde 

Partij de betrokken personen toegestaan heeft zich op haar 

grondgebied te vestigen." 

&& In afwachting van de eventuele ondertekening 6.q. be- 

krachtiging van de hier bedoelde Europese overeenkomst 

door de andere Lid-Staten van de Raad van Europa, worden 

voor de afgifte of voor de verlenging van visa ten be- 

hoeve van houders van reisdocumenten voor vluchtelingen, 

afgegeven door 6én dezer landen, geen kosten in rekening 

gebracht. 



De hierboven genoemde faciliteiten gelden eveneens voor 

houders van Belgische, Deense, Duitse, Franse (c.q. Mone- 

gaskische), Luxemburgse, Noorse en Zweedse reisdocumenten 

voor vluchtelingen, als bedoeld in de Overeenkomst betref- 

fende zeelieden-vluchtelingen van 23 november 1957 (zie ook 

onder punt 3). 

3. De overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen van 23 

november 1957 (E. 1958, 1 1 1  ) ,  in werking getreden op 27 

december 1961 (zie ook bijlage G?-+& bij deze circulaire). 

Op grond van de bepalingen van bovengenoemde overeenkomst 

mogen zeelieden-vluchtelingen die houder zijn van een Elrits, 

Iers, Marokkaans of Portugees reisdocument voor vluchtelingen, 

als in de overeenkomst bedoeld, visumvrij Nederland binnen- 

komen, doch uitsluitend indien zij: 

a door het overleggen van een verklaring van de desbetreffen- - 
de rederij aantonen dat zij zullen worden tewerkgesteld aan 

boord van een met name genoemd schip, liggende in een met 

name genoemde Nederlandse haven of 

b aantonen dat zij zich via Nederland naar een in een bui- - 
tenlandse haven liggend schip moeten begeven of 

c na afmonstering, hetzij in Nederland, hetzij iii het bui- - 
tenland, naar het land docr welks aUt0riteiten.ha-b rcisdccumen-t 

is afgegeven, terugkeren. (zie bijlage ?b, onder H2, W). 
Voor houders van reisdocumenten voor vluchtelingen als be- 

doeld in de Overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen, 

afgegeven door de autoriteiten van België, Denemarken, 

Duitsland, Frankrijk (c.q. Monaco), Luxemburg, Noorwegen en 

Zweden, zie onder punt 2, laatste alinea. Voor houders van 

reisdocumenten voor vluchtelingen ale bedoeld in de Overeen- 

komst betreffende zeelieden-vluchtelingen, afgegwen door de 

autoriteiten van Zwitserland, zie onder punt 4, :.aatste 
alinea. 

4. Het akkoord tussen de landen van de Benelux en Zwitserland 
inzake het reisverkeer van vluchtelinaen, gesloten te Bern 

OP 14 mei 1-964 (~rb.1964.120) en in werking mtreden op 

1.5 juni 1964, - Ingevolge - 



Ingevolge de bepalingen van dit Akkoord kunnen rechtmatig op 

het grondgebied van een Overeenkomstsluitende Partij ver- 

blijvende vluchtelingen voor een verblijf van ten hoogste 

drie maanden visumvrij het grondgebied van een andere Partij 

binnenkomen, mits zij in het bezit zijn van een geldig reis- 

document voor vluchtelingen, afgegeven door de autoriteiten 

van de Overeenkomstsluitende Partijen overeenkomstig de be- 

palingen van het Vluchtelingsnverdrag van Genève (zie bijlage 

j&, onder H 1 , VV) . 
DE hiervoor genoemde faciliteiten geldm eveneens voor hou- 

ders van Zwitserse reisdocumenten voor vluchtelingen, als 

bedoeld in de Overeenkomst betreffende zeeliedenvluchtelingen 

van 2j november 1957 (zie ook onder punt j). 

Voor wat betreft de terugnameplicht geldt artikel 7 van het 
onderhavige Akkoord, luidende1 

"De onder dit akkoord vallende vluchtelingen worden door de 

"Btaat die hun het reispapier heeft verstrekt te allen tijde 

"teruggenomen op verzoek van de andere Staat, tenzij deze 

"betrokkenen heeft toegestaan zich op zijn grondgebied te 

"vestigen . 
"Gedurende een periode van maximaal twee jaar of lopende de 

"gel~eidsduur van hun reisdocument worden de betrokkenen 

"niet beschouwd als "gevestigd" te zijn op bedoeld grondge- 

"bied, tenzij zij hun persoonlijk belangencentrum op regelma- 

"tige wijze in dat land hebben overgebracht.". 

Opmerkingen: 

a voor vluchtelingen-rijnschippers zie de noot, behorende bij - 
bijlage 36, onder H 1 ,  W, alsmede Deel E, Hoofdstuk XVII, van 

deze circulaire; 

b houders van vluchtelingenpaspoorten die voor verblijven van - 
meer den drie maanden Nederland willen binnenkomen dienen in 

het bezit te zijn van een geldige machtiging tot voorlopig 

verblijf (zie art. 41, eerste lid, aanhef en onder 2, Vb, 

alsmede Deel H-j, onder punt 6 van deze circulaire); indien 

derhalve een vluchteling, die op grond van een der bovenge- 

noemde overeenkomsten is vrijgesteld van de viaurnplicht, bij 

het hoofd van plaatselijke politie een verzoek indient om 

- langer - 



langer dan de toegestane ternijn van drie naanden In ons land 

te eogen verblijven, dient hen aanstonds te worden aangeze~d 

dat hij tijdig dient terug te keren nLar de Staat waar hij 

rechtmatig is gevestigd, teneinde aldaar een verzoek om een 

machtiging tot voorlopig verblijf in ie dienen, c.q. de beslis- 

sing op het hier te lande aldaar tif te wackzten door hem inge- 

diende verzoek om een vergiuzning tot irerbli jf (zie Deel C, 

Hoof 3s tuk X ,  van deze circulaire) . 
c de bovenvermelde overeenkomsten laten onverlet de bevoegd- - 
heid van de partijen tot weigering van toegang en verblijf aar. 

vluchtelingen die niet beschikken over voldoende middelen var, 

bestaan of die als ongewenst worden aangemerkt. 


