
~en achter deel .CVc

MINISTERIE VAN JUSnTIE
's-Cravenhage, 2 september 1982

Directie Vreemdelingenzaken

nr. AJZ 3709/E-23S9-A-390

Aan : de hoofden van plaatselijke politie;

",-..
de Co_ndant der J.oninklijke

llarechaussee

in afschrift ter kennisneming

aan : de Procureurs-Generaal,

fgd. Directeuren van Politie;

het Ministerie van Financiën

(Directie Douane)
.

Onderwerp: Restitutie van garantieso~n en teruggave van retourpassage-

biljetten via diplomatieke weg.

Het komt regelmatig voor .dat vreemelingen door wie bij binnenkomst

in Nederland of tijdens hun verblijf hier te lande een garantiesom

werd gedeponeerd of van wie een retourpassagebiljet werd ingenomen,

ons land verlaten zonder zich op de voorgeschreven wijze vóóraf

wederoa in het bezit van de garantiesom of het passagebiljet te hebben

gesteld.

Zij wenden zich dan tot een in hun land gevestigde Nederlandse

diplomatieke - of consulaire vertegenwoordiging met het verzoek

om restitutie van de garantiesom c.q. teruggave van het reisbiljet.
r--

Deze arbeidsintensieve en tijdrovende gang van zaken is aanleiding

seweest tot het ontwerpen van een eenvoudiger en kortere administra-

tieve procedure, waari.n gebruik wordt gemaakt van een tweetal stan-

daardformulieren, het ene voor de restitutie van een garantiesom en

het andere voor de teruggave van ien passagebiljet.

Van beide formulieren Selieve u bij.aand een voorbeeld aan te treffen.
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Met betrekking tot de invulling en verzending van deze standaard-

formulieren zij het volgende aangetekend.

Het formulier bestaat uit vijf brieven, die tezamen ééri geheel

vormen en niet van elkaar mogen worden gescheiden.

Nadat de vreemdeling zich met een verzoek om restitutie tot een

Nederlandse diplomatieke - of consulaire vertegenwoordiging

heeft gewend, wordt bet gehele formulier - nadat de eerste brief

i. ingevuld en ondertekend - toegezonden aan het hoofd van de

Visadienst.

Vervolgens richt de Staatssecretaris van Justitie (Directie

Vreemdelingenzaken/Hoofdafdeling Toezicht Vreemdelingen en

Grensbewaking) zich middels een tweede brief tot de betreffende

bdgadecolllOlandant der Koninklijke Marecbaussee c.q. tot het.
daarvoor in aanmerking komende hoofd van plaatselijke politie

met bet verzoek de garantiesom op postrekening nr. 55.27.40 van

het Ministerie van Justitie over te maken, dan wel het retour-

passagebiljet 8an dit ministerie toe te zenden.

Nadat door de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren de in

de derde brief verzochte handelingen zijn verricht dient het

forlllUHer in zijn gebee.1 asn 1IIijte worden teruggezonden.

Een copie van het betreffende formulier dient u voor uw admini-

.stratie te behouden.

Indien een vreemdeling een verzoek om restitutie van de door hem

gedeponeerde garantiesom c.q. teruggave van zijn ingehouden vlieg-

biljet rechtstreeks vanuit het buitenland bij u mocht indienen,

dient de betrokkene te worden verwezen naar de Nederlandse diplomatieke -

c.q. consulaire vertegenwoordiging in zijn land.

De hiervoor omschreven procedure is per I september j.l. in werking

getreden. Van de zijde van de Minister van Buitenlandse Zaken zijn

de Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen terzake

geinformeerd.

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,

het hoofd van de Directie

Vreemdelingenzaken,

voor deze,

~r. T.F.A. Huijt.
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Amba88&de I

VAlh Consulaa~..(;!:neraal 1 van het Koninkrijk der Nederlanden

tConaulaa'; I te................................

1

ke~rkl.. '" , .19..
onderwerp. re8titutie garantie80m

t. n. T. I.. . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. .. .. . . . .
... .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . ... . .. .. .. .. .. .. ..

J Bovenvwrmelde neeDKI.eling heert bij alj re8titutie venocht Taft de op...te .............. tesen ontY1UJptbe.ij8nr...........
pstorte prantiesom ad ..............

De Amba88adeur/Conaul(-Ceneraal) TOornoemd,
r-

p..t Boofd YIUI de Viaadienat
V~~De Staats.ecretaris van Justltie/DVZ/HooCdatd.TVG

kemaerlt I . .. . . .. .. . .. . ...,. .. ...19..
Ik IIIOp 11venoeken bovenvel'8eld beclrag t~ storten op postreltenina=.552740
ten - 'I8Dhet Mini8terie 'I8DJustitie, .et nrwiJsio« D&&rkelllDeriten
4&tg d8388.

De Staat..eoretaris Yan Justitie,
.

.U De Brlp.clao_d&nt der 10ninltliJks Marechaussee/Bet BooCd Plaatselijlc8 Politie
VAlh)ta ..........................

Itsll8l8rk.... .. . . . . . .. .. . . ... . . ... .,. . .. . . . . . . . .. . . t 9..

3. BonnnDl8ld bedrag .erd op patort op postrelcenin&nr.
552140 op da hiervoor 088chreven .iJze.

De Brigadeco..andant/Het Bootd Plaat8eliJke Politie

voornoemd,

De Staat8eecretarie YIUIJustitie/DVZ/BooCaaCd.TVC
nlhl Bet Boord ftn de V1aadlanat (vide yooraCa Minieterie T.Juetitie/FBZ)

ke_rlt . , .. '9..
Ilt aaêhtig 11 de tepmraarda In loble _luta 'I'IUIbonnnl'88ld bed.ra« tepn
ondertelteDll- kwitantie en 1nDame 'IaI1 het originele onhangetbedje aan betzoltltene
uit te betalen en clan uitp,'n ten la.te ftD het Minieterie ftn JusUne in U.
ti_iile 88&ndverantwoo:rd.ing op te _no

Bet BooCd 'I'IUIde V18a41el1llt,

De Aabaeiaacla I
Het CIInsulaat-Ceneraal . 'I8D het Itoninla'ijlt der lrederlanden

,t I ta................................

J
It_rltl ................., ............,;..19..
JIownvel'88ld bedrag 1. op ,; op de wOZ08echreven .1Jze aan
beholtltem uitbetaald. De Itwl1:anUe en het ontftngetbewijs al.ede eopie dez88
heb ik bij cia ri_llie 8&&nd'nlrantwoordlng OTer de -..n4 pvc.&«.

De .Allbaeeadeur/Consul(-c.nenal) WOJ:llOn4,

I. :1Bet Boord ftI1 de Tlu.dienet ten beboeTe 'I8D de Staat..ecretaris 'I'IUI Justiti..



,

jiiba...de I
VA)h Coneulaat-ceneraal .

I CoMUlaat I

Yan bet Ioninkrijk der Nederlanden
te ...............................

ke...rft ..... .. ..., " .. ..19..
ondernrpl reaUtll1:1e pa..agebiljet

t.n.T. .........
. ... . . . . .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. ... . ... .. . ... ... .

JIo.,.nV8~lde ne8lldel1q beert bi,) at,) teNgSaft ftnocht ftJ1 bet op
.. .. ... .. ... . te. .. .. . . .. .. .... ... .. te.n ontftll«8tbewij. nr. .......
..dapoD8ercJe "."&'Ibiljet nr. ftJ1 de LucbtYaartaij.

YOorhot tra,)eot ........................................
'"

De Aabaseadeur/CoIl8\Ü(-c.neraal) l"Oomoa4,
-~

UIf~ B8t looCcI Y8II de T188dieDllt
iiiI h Iltaate.oO:t'8t.,:i. ftII Ju.titi., BoóCdaC4. 'ltG

ke..erltl ........... ., 19..
IIc -.. U ..noeken 'boftnftmel4' pa bilJet 8&11alj toe te ..nden.

De 8taata.eoretari. Y8DJuetltie,

WI~:~~~~~~~=~~~.~~.~~~ijlte Ilarechau88ee/Bet Boord Plaatselijke Politie

Ic_arlt . , .19..
JIoTBnV8reeld paa"88biljet 8Oge U ala bljla. hierblj worden aangeboden.

De Brisadeeommandant!Bet BooCd Plaatselijke Politie
1"00%'110884,

walDe staat...cretari. ftn JU8tiUe/»VZ!BooCdatd.'l'IG
illllt Boor. "fan de Tiea4len.t

Iee_rltl . , ..19.. r----..

f. IIc -chtis U biJp"lOe8d pa8aphllJ.t te,.n ondertekende hitantie en 1_e
ftft het orip-Ie ont"fUl(llltberiJ. 8&11betrokkene uit te reiken. De kwitantie
en bet onhan..tbewiJ8 ..11e.,. U aan al,) te doen toekc8en.

a.t Bootd ftII de Tba4J.eut,

,,/

.
I Y8D bet Ion1nkrl,)k der .eder1anden
. te ..".............................

Ice_rltl. . . . .. . .. . . . . , 19..
IIDftnftr88lc1 pa88&pbll,)et i8 op op de yooroaechreven wij:. .
aan betrokkeneu1tprel1tt. . hU_tl. en het ontw.nptbewlja .Ueft 11hierbi,)

à8n~tr.n.
De Jaba...deur/Coneul(-c.n l) 1"O0mo8114,

Y1ea41elUlt~ten beboeveftn d. Staateneretari. - Juetitie.


