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Aan de heren hoofden van plaatselijke 'politie,

in afschrift aan:

de heren Procureurs-Generaal,

fgd.Directeuren van Politie,
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;reft: terugbetalingwaarborgsommen-- aan Turkse werknemers

Ik heb de eer U het volgende te berichten.

Onlangs heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de gemengde

Turks-Nederlandse Commissie als bedoeld in artikel 22 van de met

Turkije gesloten wervingsovereenkomst. Van Turkse zijde werd onder

meer verzocht over te gaan tot terugbetaling van alle overeenkom-

stig artikel 48, eerste lid, onder a, van het Vreemdelingenbesluit

door Turkse werknemers gedeponeerde waarborgeommen. Dit voorstel

heeft de instemming gekregen van de Nsderlandse delegatie.

Uit hetgeen terzake is overeengekomen vloeit voort dat dient

te worden overgegaan tot terugbetaling van de door Turkse werkne-

mers gedeponeerde waarborgsommen indisn zij dit verzoeken ook al

doet zioh op het tijdstip waarop het verzoek wordt gedaan (nog)
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niet ~&n der omstandigheden voor als bedoeld in artikel 50,eerste

lid, onder a-e van het Vreemdelingen besluit. De terugbetaling

dient uiteraard te geschieden met inachtneming van hetgeen terzake

in de artikelen 26 en 27 van het Voorschrift Vreemdelingen is voor-

geschreven.

Van de zijde van de Turkse vertegenwoordiging hier te lande

zal in kringen van de hier te lande verblijvende Turkse werknemers

bekendheid aan deze regeling worden gegeven. Ik merk hieromtrent

overigens nog op dat van Nederlandse zijde bij ds onderhandelingen

erop is gewezen dat niet in alle gevallen terstond nadat om terug-

gave van een waarborgsom werd verzooht, tot uitbetaling kan worden

overgegaan. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de uit-

betaling eerst enige tijd later kan plaatsvinden. Voorkomen moet

namelijk worden dat door deze regeling de dagelijkse gang van zaken

bij de vreemdelingendiensten ontwricht zou raken.

Opgemerkt zij nog dat deze regeling niet geldt voor garantie-
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sommen, die door vreemdelingen die voor familiebezoek of voor toe-

ristisohe doeleinden herwaarts zijn gekomen, zijn gedeponeerd het-

zij aan de grens hetzij bij het hoofd van plaatselijke politie ten

einde te kunnen voldoen aan de voorwaarde van het besohikken over

voldoende middelen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, aanhef en

o~der b, van de Vreemdelingenwet. In deze gevallen is immers geen

sprake van een waarborgsom als bedoeld in artikel 48, eerste lid,

onder a, van het Vre3mdelingenbesluit.

Deze regeling is evenmin van toepassing op garantiesommen die

zijn gedeponeerd door zeelieden die na binnenkomst of afmonstering

hier te lande toestemming krijgen tot het zoeken van werk aan
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boord van een zeesohip.

De staatsseoretaris van Justitie,

namens de Staatsseoretaris,

Het Hoofd van de Hoofdafdeling

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,

Fraaij
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