
Benelux-overeenkomsten vluchtelingen c1 8-3 

C18-3 Akkoord inzake het recht op terugkeer van 
werkende vluchtelingen (uittreksel) 

Akkoord tussen de Beneluxlanden en Zwitserland d.d. 14 mei 1964, 
Trb. 1964/121. 
In werkingtreding 15 juni 1964. 

Ingevolge artikel 2 van dit Akkoord behouden op regelmatige wijze in Zwitserland ver- 
blijvende vluchtelingen, die in het bezit zijn van een reisdocument voor vluchtelin- 
gen, afgegeven door de Zwitserse autoriteiten overeenkomstig de bepalingen van het 
Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, en die 
zich op grond van een machtiging tot voorlopig verblijf naar een der Beneluxlanden 
begeven teneinde aldaar betaalde arbeid te gaan verrichten, gedurende een periode 
van twee jaar het recht op terugkeer naar Zwitserland. 

Ingevolge artikel 3 van dit Akkoord worden de op regelmatige wijze in Zwitserland 
verblijvende vluchtelingen, die zich op grond van de bepalingen van het Akkoord tus- 
sen de Beneluxlanden en Zwitserland inzake het reisverkeer van vluchtelingen, geslo- 
ten te Bern op 14 mei 1964 (zie B7, onder 7.5) naar een der Beneluxlanden hebben 
begeven en aldaar toestemming hebben verkregen tot verblijf en tot het aanvaarden 
van betaalde arbeid, gedurende een periode van twee jaar niet beschouwd als zijnde 
gevestigd, in de zin van het Akkoord inzake het reisverkeer van vluchtelingen, in het 
land waar zij arbeid verrichten; gedurende deze periode behouden zij het recht op 
terugkeer naar Zwitserland. 
De hierboven genoemde periode van twee jaar gaat in op de datum van afgifte van de 
vergunning tot verblijf door de autoriteiten van het land waar de vluchteling arbeid 
verricht. 
De reisdocumenten zullen worden verleend of vernieuwd, zelfs indien betrokkenen in 
het land, waar zij arbeid verrichten, reeds een vergunning tot verblijf hebben verkre- 
gen. Na het verstrijken van de periode van twee jaar wordt aangenomen dat werkende 
vluchtelingen toestemming hebben verkregen voor blijvende vestiging in het land 
waar zij arbeid verrichten en dat zij voortaan onder bescherming staan van de autori- 
teiten van dit land. 
Opgemerkt zij dat indien een vluchteling, die houder is van een Zwitsers reisdocu- 
ment voor vluchtelingen, afgegeven overeenkomstig de bepalingen van het Vluchte- 
lingenverdrag van Genève, hetwelk niet voorzien is van een machtiging tot voorlopig 
verblijf, zich tot het hoofd van plaatselijke politie wendt met een verzoek om toestem- 
ming tot een langer verblijf dan de toegestane termijn van drie maanden, het hoofd 
van plaatselijke politie de betrokkene in de regel aanstonds dient aan te zeggen, dat 
hij tijdig terug dient te keren naar Zwitserland teneinde 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 vergunning tot verblijf aldaar af te wach- 
ten. 
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