
Zekerheidstelling c3 

C3 Deponeren van garantiesommen en 
retourpassagebiljetten 

Folder ministerie van Justitie, Immigratie- en Naturalisatie dienst 
(Nederlandse tekst). 

Hieronder vindt u enige wenken die voor u van belang kunnen zijn in het kader van de 
toelatingsprocedure in Nederland. 

Inreis Nederland 

In het kader van het verlenen van de toegang tot Nederland is van u verlangd dat door 
of voor u een garantiesom werd gestort of een retourpassagebiljet werd gedeponeerd 
aan de doorlaatpost, tegen afgifte van een kwitantie c.q. een ontvangstbewijs 

Over de gedeponeerde garantiesom wordt door de Staat der Nederlanden geen rente 
vergoed. 

Verblijf in Nederland 

Als regel wordt de aan de doorlaatpost gedeponeerde garantiesom doorgezonden aan 
de politie (vreemdelingendienst) van de gemeente waar u tijdelijk gaat verblijven. 

Indien u echter via de luchthaven Schiphol bent ingereisd blijft de garantiesom onder 
berusting van de Koninklijke marechaussee Schiphol. 

Hetzelfde geldt voor het door u gedeponeerde retourpassagebiljet. 

Uitreis Nederland 

U kunt zich bij vertrek uit Nederland voor terugbetaling wenden tot eerdergenoemde 
politie-instantie (vreemdelingendienst). Deze beslist of u het geld bij vertrek uit 
Nederland kan worden terugbetaald. 

Indien niet tot terugbetaling wordt overgegaan kunt u zich na terugkeer in uw land, 
onder overlegging van kwitantie, voor terugbetaling wenden tot de Nederlandse 
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging aldaar. 
Deze procedure dient eveneens te worden gevolgd indien u via de luchthaven Schip- 
hol bent ingereisd en Nederland op andere wijze heeft verlaten. 

Bij terugbetaling door tussenkomst van de Nederlandse diplomatiek of consulaire 
vertegenwoordiging zullen aan u kosten in rekening worden gebracht. Voorts dient u 
er zich van bewust te zijn dat in dit geval met de terugbetaling enige tijd gemoeid zal 
zijn. 

Ter voorkoming van moeilijkheden wordt in met betrekking tot een eventuele terug- 
betaling van de garantiesom aangeraden de politie (vreemdelingendienst) van de 
gemeente waarin u verblijf houdt, tijdig - ongeveer 3 werkdagen van te voren - in te 
lichten omtrent de datum van uw vertrek. 
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Indien zowel de inreis als de uitreis via de luchthaven Schiphol plaatsvindt, dient in 
het hoofd van deze doorlaatpost uiterlijk 24 uur van te voren (op werkdagen) van uw 
vertrek in kennis te stellen. 

Hetzelfde geldt voor het door in gedeponeerde retourpassagebiljet. 

Indien de garantiesom door een hier te lande verblijvende relatie is gedeponeerd, kan 
deze relatie de gedeponeerde garantiesom na uw vertrek uit Nederland terugontvan- 
gen. 
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