Stempel
DIMAS
Plus datum
indiening

VERZOEK TOT RESTITUTIE LEGES
A. Gegevens van de vergunningsplichtige of gemachtigde:
Hierbij verzoekt de heer / mevrouw …………………………………………….……………… u vriendelijk om reeds betaalde leges te
restitueren ten behoeve van:
1

Achternaam:

2

Voorna(a)m(en):

3

Adres:

4

CRV-nummer:

5

Geboortedatum:

6

Nationaliteit:

Geboorteland:

B. Reden aanvraag restitutie. Geef met een kruis de reden aan voor uw verzoek en zie ommezijde voor de in te dienen
documenten bij elke reden aanvraag restitutie:


Intrekking aanvraag



Aanvraag afgewezen



Te veel of onverschuldigde betaling

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 (vergunningsplichtige)

Handtekening gemachtigde

Plaats en datum

NIET INVULLEN. ALLEEN VOOR DIMAS GEBRUIK.
Reden aanvraag
 Intrekking aanvraag
 Aanvraag afgewezen
 Te veel betaald of onverschuldigde betaling

Jaar betaling leges

Bedrag

Totaal uit te betalen:
Opmerking:

DIMAS/24-01-2013

Aanvrager

DIMAS

1.

Dit compleet ingevulde en ondertekende formulier, plus 1 dubbelzijdig kopie. Ondertekend door de
vergunningsplichtige aanvrager of de gemachtigde.





2.

Indien sprake van gemachtigde: een origineel machtigingsbrief, plus 1 kopie van het geldige ID van de
gemachtigde en 1 kopie van een recente uittreksel uit het bevolkingsregister van de vergunningplichtige
aanvrager of gemachtigde.





3.

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





4.

Indien van toepassing: laatste vergunning vergunningsplichtige aanvrager.





5.

Recente uittreksel uit het Bevolkingsregister van de vergunningsplichtige aanvrager.













LIJST VAN VEREISTEN VERZOEK TOT RESTITUTIE LEGES
A.

ALGEMENE VEREISTEN VOOR ALLE REDENEN RESTITUTIE LEGES
(Deze documenten moeten bij B, C, en D worden ingediend, samen met de documenten vermeld per reden).

B. BIJ INTREKKING VERGUNNING
6.

Kopie intrekkingsbrief van de vergunning afgegeven door de DIMAS.

C. BIJ VERZOEK AFGEWEZEN
7.

Kopie afwijzende brief afgegeven door de DIMAS en opgestuurd aan de vergunningsplichtige aanvrager
en/of werkgever/garantsteller. (Aanvrager komt pas na afloop van bezwaartermijn in aanmerking voor
restitutie leges).

D. BIJ TE VEEL OF ONVERSCHULDIGDE BETALING
8.

Kopie van het betalingsbewijs van de leges, afgegeven door de Ontvanger der Belastingen (SIA), plus het
origineel ter inzage.





9.

Kopie betalingsbewijs te veel betaalde of onverschuldigde leges, afgegeven door de Ontvanger der
Belastingen (SIA), plus het origineel ter inzage.









D. BIJ OVERLIJDEN VERGUNNINGSPLICHTIGE
10. Kopie overlijdensakte vergunningsplichtige, geverifieerd of afgegeven door het Bureau Burgerlijke Stand
van Aruba, origineel voorleggen ter inzage.

INDIENINGSBEWIJS VERZOEK TOT RESTITUTIE LEGES
Onderstaande gegevens volledig invullen
Complete documenten

De ambtenaar van de DIMAS verklaart dat op de beneden vermelde datum, de aanvraag ter verkrijging restitutie
waarborgsom voor de betrokkene vergezeld met de benodigde documentatie, in ontvangst en in behandeling zijn
genomen.
Stempel DIMAS plus
datum
Paraaf ambtenaar

______________________________
Handtekening ambtenaar DIMAS

_________________
Datum

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.

