Stempel
DIMAS
Plus datum
indiening

Toelichting: u kunt een bewijs van terugkeer aanvragen indien u tijdig (minstens 3
maanden voor het verlopen van uw vergunning) een aanvraag heeft ingediend voor een
nieuwe vergunning, maar deze nog niet heeft ontvangen en (tijdelijk) naar het buitenland
wil reizen. U kunt deze verklaring ook aanvragen indien u al over een vergunning beschikt.
Het bewijs van terugkeer wordt NIET afgegeven voor een periode van meer dan 6
maanden.

AANVRAAGFORMULIER BEWIJS VAN TERUGKEER
A. Gegevens van de aanvrager:
1

Achternaam:

Geslacht:

 Man

2

Voorna(a)m(en):

CRV-nr.: 500-1-

3

Adres:

4

Telefoon/faxnummer:

E-mail adres:

5

Datum vertrek:

Datum terugreis:

6

Aantal dagen in het buitenland:

 Vrouw

Ondergetekende verklaart bekent te zijn met de voorwaarden en dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Indien deze verklaring niet op
waarheid berust, kan dit verblijfsrechterlijke consequenties hebben.

C. Ondertekening

Handtekening aanvrager

Handtekening garantsteller / werkgever

Plaats en datum

NIET INVULLEN. ALLEEN VOOR DIMAS GEBRUIK.

DIMAS/19-02-2008

Aanvrager

DIMAS

Toelichting: bij uw aanvraag voor een bewijs van terugkeer moet u de documenten vermeld in de lijst van vereisten indienen. Dit formulier
gebruikt u tevens als betalingsopdracht voor het betalen van de verschuldigde retributies. Wanneer u het bewijs van terugkeer komt aanvragen,
dient u een dubbelzijdige kopie van deze formulier te maken, het geldt tevens als uw bewijs van indiening van de aanvraag.

1.

Een compleet ingevuld origineel dubbelzijdig aanvraagformulier VERKLARING van de DIMAS.
Ondertekend door de garantsteller en de aanvrager.





2.

Origineel betalingsbewijs van de retributie van Afl. 40,00 afgegeven door de Ontvanger der
Belastingen (SIA).





3.

Kopie van het voorblad van het paspoort van de aanvrager, met een minimale geldigheidsduur van
3 maanden bij indiening aanvraag.





4.

Indien u langer dan 15 werkdagen naar het buitenland vertrekt en werkzaam bent bij een werkgever:
een werkgeversverklaring dat u nog steeds bij hem in dienst bent en langer dan 15 dagen vakantie
heeft.





5.

Indien u een Schengen visum heeft aangevraagd: kopie bewijs van indiening aanvraag bij het
Kabinet van de Gouverneur van Aruba.





LIJST VAN VEREISTEN BIJ HET AANVRAGEN VAN
EEN BEWIJS VAN TERUGKEER
A.

TEN BEHOEVE VAN INDIENING

Onder voorbehoud van wijzigingen. De DIMAS behoudt het recht om aanvullende informatie te verzoeken.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend door de indiener.

INDIENINGSBEWIJS AANVRAAG
Onderstaande gegevens volledig invullen
Incomplete documenten
De ambtenaar van de DIMAS verklaart dat op de beneden vermelde datum, de aanvraag ter verkrijging van een
bewijs van terugkeer voor de betrokkene aan hem/haar is voorgelegd. De benodigde bescheiden zijn echter
incompleet. Ondanks erop geattendeerd te zijn dat de aanvraag hierdoor niet aan de voorwaarden voldoet, heeft de
indiener beroep gedaan op petitierecht. De indiener verklaart dat hij/zij zich bewust is dat een incomplete aanvraag
kan leiden tot afwijzing van het verzoek.
______________________________ ______________________________
Handtekening ambtenaar DIMAS
Handtekening indiener

_________________
Datum

Stempel DIMAS plus
datum
Paraaf ambtenaar

Complete documenten
De ambtenaar van de DIMAS verklaart dat op de beneden vermelde datum, de aanvraag voor een bewijs van
terugkeer voor de betrokkene vergezeld met de benodigde documentatie, in ontvangst en in behandeling zijn
genomen.
______________________________
Handtekening ambtenaar DIMAS

_________________
Datum

BETALINGSOPDRACHT RETRIBUTIE
TE VOLDOEN BIJ SERVICIO DI IMPUESTO (SIA)

BEWIJS VAN TERUGKEER

Retributie

Awg. 40,00

Totaal te voldoen

Awg. 40,00

Stempel SIA
Paraaf ambtenaar

