opbergen achter Deel C, VC.
KINISTEI1IE VAN J U S T I T I E

's-Gravenhage, 1 maart 1975

Boofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking

AAN:

heren hoofden van plaatselijke politie.
i. a. a. de heren Procureurs-Generaal,
fgd.Directeuren van Politie.
Be+--af
t: het heffen van
j

waarborgsommen
Ik noge uw aandacht vragen voor het volgende.
De sedert de invoering van de nieuwe vreendelingenwetgeving
opgedane ervaring met het heffen van waarborgsommen tot het stellen
van zekerheid, heeft geleerd dat slechts in sporadische gevallen van
deze waarborgsommen gebruik behoefde te worden gemaakt voor de betaling
van de kosten van de verwijdering van vreemdelingen.
Het merendeel van de verwijderde vreemdelingen bleek zich illegaal
in Nederland op te houden. Zij werden veelal op rijkskosten uitgeleid,
omdat de reiskosten niet of niet geheel op hen of op derden verhaalbaar
bleken te zijn.
De vele werkzaamheden, die aan het innen, administreren en beheren
van de waarborgsommen -zowel voor de vreemdelingendiensten als voor
het departement- zijn verbonden, hebben mij aanleiding gegeven te besluiten dat ingaande l april 1975 in beginsel geen waarborgsommen meer
zullen worden geheven en dat de verplichting tot het storten daarvan
niet meer als voorschrift aan een vergunning tot verblijf zal worden
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verbonden.
Het vorenstaande houdt evenwel niet in, dat het instituut
"waarborgsommen" geheel zal verdwijnen. De wettelijke bepalingen op dit
punt zullen in hun geheel worden gehandhaafd, zodat de mogelijkheid tot
het doen stellen van zekerheid in deze vorm open zal blijven.
Zoals hierboven reeds is aangegeven zal hiervan na 1 april 1975
slechts nog in incidentele gevallen gebruik dienen te worden gemaakt.
Indien het hoofd van plaatselijke politie na de genoemde datum
toch nog termen aanwezig acht v005 het doen stellen van zekerheid, dan
ware bij verblijven van korte duur (b.v.

maximaal 1 jaar) te volstaan

met het deponeren van een passagebiljet of het vragen van een garantverklaring van een solvabele ingezetene van Nederland.

Voor verblijven van langere duur ware ook het inhouden van passagebiljetten achtefwege te laten, omdat deze veelal een beperkte geldigheidsducr hebben. Indien noodzakelijk, ware in die gevallen dan te
volstian met het vragen van een garantverklaring.
Acht het hoofd van plaatselijke politie ondanks het vorenstaande
toch termen aanwezig een waarborgsom te heffen en een voorschrift
hiertoe aan de te verlenen vergunning tot verblijf te verbinden, dan
vraagt hij daartoe -eventueel telefonisch- een bijzondere aanwijzing
van de ,hoofdafdeling Vreendelingenzaken en Grensbewaking van het
ginisterie van Justitie op de wijze als aangegeven in Deel H,
onder 1 , Vc.
Ten aanzien van buitenlandse werknemers, die in het kader van
de officiële werving werden aangetrokken,zij nog het volgende opgemerkt.
Krachtens de wervingsvoorwaarden is de werkgever gehouden tot
betaling van de kosten van de eventuele repatriering van een geworven
werknemer gedurende het eerste jaar van de tewerkstelling. Deze voorwaarde bligft ook thans onverminderd van kracht. Echter dient in
beginsel te worden afgezien van het verbinden van een voorschrift tot
het deponeren van een waarborgsom door een geworven werknemer hetzij
na het eerste jaar van tewerkstelling op wervingsbasis, hetzij bij
verandering van werkgever, zulks in overeenste~xningmet de inhoud
van de onderwerpelijke aanschrijving.
Voorts dient van werkgevers niet langer te worden verlangd dat
zij na het verstrijken van het eerste jaar van de tewerkstelling op
wervingsbasis, een schriftelijke garantverklaring tekenen, bedoeld
in Deel G, onder 4, Vc (Hoofdstuk

111, onder A, punt 3,blz.G-4-12 VC).

Op blz. G-4-11, Vc ware bij Hoofdstuk 111, onder A, punt j een verwijzing naar de inhoud van dit rondschrijven aan te brengen.
Zowel Deel C als Deel G, onder 4, Vc. zullen binnenkort op dit punt
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worden gewijzigd.
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Opgemerkt zij nog dat de regeling betreffende het deponeren van
garantiesommen in havensteden door werkzoekende zeelieden en die van
het deponeren van garantiesommen aan de grens voor het verkrijgen van
toegang tot Nederland buiten de werking van deze circulaire vallen
eK dat deze regelingen derhalve onverkort van kracht blijven.
Ge terugbetaling van reeds gedeponeerde waarborgsommen zal blijven

geschieden op basis van ?e regeling opgenomen in artikel 50,
eerste lid van het Vreemdelingenbesluit.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking,

