
buitenland, met verzoek om bericht op welke datum de uitreiking of de 

toezending heeft plaatsgevonden. Tevens zal er aanleiding kunnen be- 

staan om ten aanzien van een vreemdeling als vorenbedoeld in het op- 

sporingsregister de signalering te doen opnemen "v.t.v.ingetr." (zie 

Deel C, Hoofdstuk 11, voorlaatste alinea, van deze circulaire). In het 

aan het ministerie van Justitie in te zenden bericht omtrent het ver- 

trek van de vreemdeling (zie bijlage E 10 van deze circuiaire)ware dan 

mede een advies omtrent zodanige signalering op te nemen, waarbij ware 

te vermelden of de beschikking tot intrekking al dan niet, ter uit- 

reiking of toezending aan de belanghebbende, aan de betreffende Neder- 

landse vertegenwoordiger in het buitenland kon worden toegezonden. 

ceval len Hoofdstuk XXVII Teruggave van waarborgsommen 
waarin terug- 
gave moet Art. 50, eerste lid, Vb vermeldt de gevallen, waarin een door een 
plaatsvinden vreemdeling gedeponeerde waarborgsom teruggegeven dient te worden. 

Ingevolge art. 26, eerste lid, W moet de teruggave plaatsvinden, zo- 

dra een der daartoe in art. 50, eerste lid, Vb aangeduide gronden aan- 

wezig is. (voor het vergoeden van rente op gedeponeerde waarborg- 

sommen: zie Deel C, Hoofdstuk XIV, van deze circulaire). 

Het ligt voor de hand dat een waarborgsom moet worden teruggegeven, 

indien de vergunning, waaraan het voorschrift tot het deponeren van 

een zodanige som was verbonden, haar geldigheid verloren heeft, het- 

zU door intrekking, hetzij door tijdsverloop (art. 50, eerste lid, 

onder 2,  Vb). Wordt het de vreemdeling echter toegestaan om, hangende 

de beslissing op een door hem ingediend verzoek om verlenging van de 

geldigheidsduur der vergunning, in Nederland te verblijven, dan 

heeft het uiteraard weinig zin om tot terugbetaling der gedeponeerde 

som over te gaan, indien de beslissing op het verzoek niet v66r het 

verstrijken van de geldigheidsduur der vergunning kan worden genomen. 

Wordt immers alsnog tot verlening besloten, dan zou het inmiddels 

teruggegeven bedrag opnieuw door de vreemdeling moeten worden gedepo- 

neerd, omdat door deze beslissing ook het aan de vergunning verbon- 

den voorschrift wederom van kracht geworden is. In verband hiermede 

zal het derhalve aanbeveling verdienen om in zodanig geval eerst tot 

teruggave der waarborgsom over te gaan, indien afwijzend op het ver- 

zoek om verlenging is beslist of indien bij de verlenging het aan 

de vergunning verbonden voorschrift tot het deponeren der waarborg- 

som is ingetrokken. Overigens dient ernaar te worden gestreefd de 

beslissing op het verzoek om verlenging steeds vb6r het verstrijken 

van de geldigheidsduur der vergunning te nemen. 

- Teruggave - 
17e wijz. Vc. 



Teruggave op de in art. 50, eerste lid, onder 5, Vb, genoemde grond 

vindt plaats indien aan de vreemdeling een vergunning tot vestiging 

wordt verleend, indien hij als vluchteling is toegelaten of indien hij 

is gaan behoren tot een der categorieën, genoemd in art. 47,eerste lid, 

Pb, juncto art. 24a W. 

Krachtens het eerste lid van art.26 W door vreemdelingen ingediende 

verzoeken om teruggave van een waarborgson worden door het hoofd 

van plaatselijke politie zo spoedig mogelgk, voorzien van diens advies, 

doorgezonden aan de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewa- 

~ i n g  van het ministerie van Justitie.In spoedeisende gevallen,bijvoor- 

beeld inäien de vreemdeling verklaart naar het buitenland teïug te ke- 

ren zonder dat aanstonas tot intrekking van zijn vergunning kan worden 

overgegaan (zie Deel C,Boofdszuk XXV1,van deze circulaire) kan Ce 

beslissing op het verzoek telefoiiisch worden gevraagd op de ..+$ze, 

voorgeschreven in Deel H, onder 1 ,  van deze circulaire.1ndien in dat 

geval gunstig op het verzoek wordt beslist,wordt aan de bi) art. 26, 

derde lid, W voorgeschreven aantekening omtrent terugbetaling van de 

waarborgsom toegevoegd:"wegens vertrek naar het buitenland". 

wijze waarop De teruggave moet geschieden met inachtneming vzn het bepaalde in 
de teruggave 
moet Te- art. 26, tweede en derde lid, W. Terirgbetaling van waarborgsommen 

schieden aan vreendelingen die inmiddels naar het buitenland zijn vertrokken 

vindt steeds plaats vanwege het ministerie van Justitie.1~ !iet iioofd 

van plaatseluke politie derhalve van oordeei &at er tot te- 

mgbetaling aan een zodanige vreemdeling aanwezig zijn, dan ware daar- 

omtrent te rapporteren aan àe  hoofdafäeling Vreenaelingenzaken en 

Grensbewaking van het ministerie. De in het tweede lid van art. 26 

W bedoelde kwitanties worden van rckswege aangenaakt en zijn verkrijg- 

baar bij de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewasing. Er 

mogen geen andere kwitanties worden afgegeven dan die, welke van rUKs- 

wege worden verstrekt. 

(Dit laatste geldt evenwel niet bij de terugbetaling van waarborgsommen, 

welke werden gedeponeerd anders dan ingevolge een aan een vergunninX 

tot verblijf verbonden voorschriftjzie Deel C, iioofdstuk X I V ,  van deze 

'circulaire. in dat geval behoort de vreeodeling wel terzake van di 

terugbetaling een kwitantie af te geven, doch mag geen gebruik worden 

cemaakt van de van rijkswege verstrekte formulieren, omdat hier im- 

mers gesn sprake was van een "overeenkomstig art. 48, eerste lid, aan- 

hef en onder EL, Vb gedeponeerde'' waarborgsom). In deze gevallen wordt 

ook geen rente vergoed, bedoeld in art. 252, eerste lid, \V. 

Indien een vreemdeling, aan wie een waarborgsom terugbetaald dient 



te worden, verklaart de bij het deponeren der som aan hem afgegeven 

verklaring van ontvangst niet te kunnen inleveren, mag de terugbetaling 

nimmer plaats vinden zonder vooraf verkregen machtiging van het mi- 

nisterie van Justitie (hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewa- 

king). In spoedeisende gevallen kan deze machtiging gevraagd worden 

op de wijze, voorgeschreven in Deel H, onder 1,van deze circulaire. 

Ingevolge art. 50, tweede lid, Vb vindt teruggave van een waarborgsom 

wegens het intrekken, of het verstrijken van de geldigheidsduur, van 

een vergunning tot verblijf plaats met uitbetaling van rente (zie hier- 

voor Deel C, Hoofdstuk XIV, van deze circulaire) en na aftrek van de 

door de overheid gemaakte of te maken kosten, welke verbonden zijn aan 

de reis van de vreemdeling naar zijn plaats van bestemming. Onder deze 

kosten kunnen niet alleen begrepen zijn de kosten van het v, -rvoer van 

de vreemdeling, doch ook die van diens noodzakelijke begeleiding naar 

een plaats van vertrek uit Nederland of naar een plaats buiten Neder- 

land (vgl. art. 89, tweede lid, Vb, alsmede hetgeen terzake is vermeld 

in Deel E van deze circulaire). 

Indien de verwijdering van een vreemdeling, na intrekking van diens 

vergunning, niet plaats vindt naar een land, waar zijn toelating is ge- 

waarborgd, doch er naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke po- 

litie om bijzondere redenen aanleiding bestaat, hem in de gelegenheid 

te stellen om naar een derde land te vertrekken, bijvoorbeeld teneinde 

te trachten aldaar werk te vinden, kan het aanbeveling verdienen om, 

met gebruikmaking van de bij art. 50, tweede lid, Vb voorziene moge- 

lijkheid, van het aan de vreemdeling terug te betalen bedrag voorlopig 

diens reiskosten naar zijn land van herkomst af te houden. Wordt hem 

dan niet de toelating verleend tot het derde land, waarheen de vreemde- 

ling zich wenst te begeven, dan kan, indien Nederland verplicht is hem 

wederom terug te nemen, het ingehouden bedrag alsnog worden besteed 

voor de betaling van diens repatriëringskosten. Toont de vreemdeling 

echter aan, dat hij wel in een derde land is toegelaten, of blijkt dat 

hij inmiddels naar zijn vaderland is teruggekeerd, dan zal het ingehou- 

den bedrag uiteraard, indien mogel'jk, en verhoogd met de toekomende 

rente, alsnog aan hem behoren te worden teruggegeven. Meent het hoofd 

van plaatselijke politie dat er aanleiding is, in een geval als vo- 

renbedoeld, een bedrag aan reiskosten te reserveren, dan ware door 

deze een bijzondere aanwijzing terzake aan de minister van Justitie 

te vragen. 

Vindt aftrek van kosten plaats dan dient niettemin voor het volle be- 

drag van de waarborgsom te worden gekwiteerd (zie de noot, behorende 

17 e wijz. VC. 



bij art.26, tweede lid, W). In zodanig geval dient de vreemdeling op 
diens verzoek een schriftelijke specificatie te worden gegeven van de 

op het bedrag der waarborgsom in mindering gebrachte kosten. 
De rente wordt echter berekend van het volle bedrag van de waarborgsom. 

het stellen De in art. 26, derde lid, W bedoelde aantekening behoeft uiteraard 
van een aan- 
tekening om- niet in het identiteitspapier ven da vreemdeling te worden gesteld,in- 

trent terug- dien deze houder was van een afzonderlijk document als bedoeld in bij- 
betaling 
in het iden- lage 56, W en dit document door het hoofd van plaatselijke politie bij 

- 

titeitspapier de intrekking der vergunning, of bij het verstrijken van de geldigheids- 

duur daarvan, werd ingehouden. De strekking van deze aantekening is, 

zoveel mogelijk te voorkomen dat een vreemdeling aan wie een wsar- 

borgsom terugbetaald is, erin zou slagen om elders andermaal terug- 

betaling te verkrijgen. 

verantwoor- Art. 27, W bepaalt, op welke wijze de verantwoording van de terugbe- 
ding 

taalde gelden dient te geschieden. 

Voor de inrichting van de aan het ministerie van Justitie, afd.compta 

biliteit (hoofdboekhouding);in te zenden kasstaat betreffende de ter- 

zake van gedeponeerde waarborgsmmen ontvangen en terugbetaalde gel- 

den, zie Deel C, Hoofdstuk XIV, van deze circulaire, onder "verant- 

woording~ kasstaat". 

inzending van De bij art. 26, vierde lid, W voorgeschreven inzending door het hoofd 
kwitanties van plaatselijke politie van terzake van terugbetaling van waarborg- aan het ni- 
nisterie sommen en uitbetaalde renten ontvangen kwitanties aan de afdeling 
van Jus- 
titie comptabiliteit van het ministerie van Justitie vindt in de regel 

plaats aan het begin van de kalendermaand, volgende op die waarop zij 

werden afgegeven. Indien het hoofd van plaatselijke politie echter op 

korte termijn hV?derom moet kunpen beschikken over de krachtens art.26, 

tweede lid, W bü voorschot door hem uitbetaalde gelden, kan hij de 

kwitanties ook op een eerder tijdstip aan de afdeling compabiliteit 

doen toekomen, een en ander met verzoek om onmiddellijke overmaking 

der voorgeschoten bedragen. In spoedeisende gevallen kan het hoofd 

van plaatselijke politie zich ook telefonisch in verbinding stellen 

met de afdeling comptabiliteit, met het verzoek om onverwUlde over- 

making van een gedeponeerde waarborgsom en de uit te betalen rente, 

teneinde deze bedragen nog v66r het vertrek van de vreemdeling te kun- 

nen uitbetalen. In zodanig geval behoort op de nadien aan de afdeling 

comptabiliteit toe te zenden kwitantie te worden aangetekend, dat de 

teruggave anders dan bij wijze van voorschot heeft plaatsgevonden. 

Onverminderd het bepaalde in de artt. 50 Vb en 26 en 27 W dient het 

hoofd van plaatselijke politie van elke terugbetaling van een waarborg- 

som melding te maken op de desbetreffende mutatiestaat,bedoeld in 

- Deel - 
17e wljz. Vc. 



Deel H, onder 2 ,  van deze circulaire, zulks onder vermelding van de 

grond waarop de terugbetaling berust. Teneinde mogelijk misverstand 

te voorkomen zij nog vermeld dat het vorenstaande uitsluitend betrek- 

king heeft op terugbetaling van waarborgsommen, die worden gedepo- 

neerd ingevolge een aan een vergunning tot verblijf verbonden voor- 

schrift, en  derhalve niet op waarborgsommen, welke uit anderen hoofde 

werden gedeponeerd door vreemdelingen aan wie het werd toegestaan 

binnen de termijn, bedoeld in art .  8 Vw arbeid te zoeken (zie hiervoor 

Deel C, Hoofdstuk XIV, van deze circulaire). 

Hoofdstuk XXVIII Vreemdelingen die krachtens overgangsbepaling van 

rechtswege houder van een vergunning tot verblijf zijn 

rechtspositie Art. 46, eers te  lid, Vw bepaalt dat vreemdelingen die op het tijdstip 

van het inwerking treden de r  Wet houder zijn van een nog geldige ver-  

blijfsvergunning, afgegeven krachtens de bepalingen van het Vreemde- 

lingenreglement en het Verblijfsvoorschrift, voor het tijdvak, geduren- 

de welke de vergunning nog geldig is ,  van rechtswege houder van een 

vergunning tot verblijf in de zin van de nieuwe wet zijn. Gedurende dit 

tijdvak zijn dan dus de bepalingen van de Wet die voor houders van een 

vergunning tot verblijf gelden, op hen van toepassing. Hetzelfde geldt 

uiteraard voor de bepalingen omtrent verlenging van de geldigheidsduur 

en intrekking van een vergunning tot verblijf. 

Art. 50 VV geeft voorschriften omtrent de vervanging van in het pas- 

poort gestelde aantekeningen betreffende verleende verblijfsvergunxiin- 

gen en van verblijfsvergunningformulieren door respectievelijk aanteke- 

ningen omtrent een vergunning tot verblijf en documenten, voorgeschre- 

ven krachtens de Wet. Terzake is bevoegd het hoofd van plaatselijke 

politie der  gemeente waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats 

heeft (zie a r t .  52 VV). Zie in dit verband nader: Deel D, Hoofdstuk 11, 

van deze circulaire.  

waarborgsommen Opgemerkt zij  dat v66r het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet 
en garant - door of ten behoeve van houders van verblijfsvergunningen gedeponeer- 
verklaringen 

de waarborgsommen of te hunnen behoeve door derden afgegeven garant- 

verklaringen niet geacht kunnen worden van rechtswege ingevolge een 

aan de vergunning tot verblijf verbonden voorschrift, als bedoeld in ar t .  

11, derde lid, Vw, te zijn verstrekt.  Voor zover e r  aanleiding bestaat 

de zekerheidstelling te handhaven, zal het aanbeveling verdienen als-  

Eerste  wijziging 

nog een verplichting tot het deponeren van een waarborgsom van over- 

eenkomstige grootte, dan wel tot het overleggen van een schriftelijke 

- garantverklaring - 


