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Intitulé

: MINISTERIELE REGELING ter uitvoering van de artikelen
11, eerste lid, en 17, derde lid, van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 2009 no. 72
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
De periode van niet-toelating na een beslissing tot uitwijzing
als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Toelatingsbesluit 2009
(AB 2009 no. 59) bedraagt:
a. bij overschrijding van de geldigheidsduur van de verblijfstitel of
de vergunning tot tijdelijk verblijf van:
- 1 tot en met 12 maanden: 18 maanden;
- 13 tot en met 18 maanden: 24 maanden;
- 19 tot en met 24 maanden: 30 maanden;
- 25 tot en met 30 maanden: 36 maanden;
- 31 tot en met 36 maanden: 42 maanden;
- 37 tot en met 42 maanden: 48 maanden;
- 43 tot en met 48 maanden: 54 maanden;
- meer dan 48 maanden: 60 maanden;
b. bij illegale binnenkomst in Aruba: 60 maanden;
c. bij de intrekking van de vergunning overeenkomstig artikel 14 eerste lid, van de Landsverordening:
1°. op grond van onderdeel a daarvan: 36 maanden;
2°. op grond van onderdeel b daarvan: 96 maanden;
3°. op grond van een van de onderdelen c, d of f: 36 maanden.
Artikel 2
1. De waarborgsom, bedoeld in artikel 11 van de Landsverordening,
bedraagt het in de bijlage vermelde bedrag.
2. Waarborgsommen worden in bewaring gehouden onder verantwoordelijkheid van de directeur van de Directie Financiën.
Artikel 3
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van het
tijdstip waarop het Toelatingsbesluit 2009 in werking treedt.
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BIJLAGE
De waarborgsom bedraagt voor een inwoner met de nationaliteit van:
een land in Azië, Afrika, Australië of Oceanië:
een land dat lid is van de Europese Unie:
een ander land in Europa:
een land in Midden-Amerika:
Canada:
Chili, Argentinië, Paraguay, Brazilië, Uruguay:
een ander land in Zuid-Amerika:
een land in het Caribisch gebied:

2

Afl.
Afl.
Afl.
Afl.
Afl.
Afl.
Afl.
Afl.
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