Што значи забрана на влез за вас?
Добивте забрана на влез. Одлуката што ја добивте објаснува зошто ви е издадена забрана на влез. Во оваа
брошура можете да прочитате што е забрана на влез и што значи таа за вас.
1.

Што е забрана на влез и за кои земји се однесува?

2.

Колку трае забраната на влез и кога и започнува времетраењето?

3.

Зошто е важно да го пријавите вашето заминување во IND и како го правите тоа?

4.

Како се проверува вашата забрана на влез?

5.

Кога ќе бидат избришани вашите податоци од E&S и SIS?

6.

Што се случува ако сè уште се наоѓате во Холандија?

7.

Што можете да правите ако не се согласувате со забраната на влез?

8.

Кога пак можете да патувате во Холандија?

9.

Како барате да се укине забраната на влез?

10. Што треба да правите ако имате прашања?
Што е забрана на влез и за кои земји се однесува?
Не смеете да патувате во земји од Европската Унија (ЕУ), Европската економска област (ЕЕА) и Швајцарија.
На интернет-страници www.ind.nl/eueer и www.ind.nl/en/eueea се објаснува што се и кои се земјите на ЕУ /
ЕЕА. Забраната на влез не се однесува на Ирска.
Колку трае забраната на влез и кога и започнува времетраењето?
Од вашата состојба зависи дали забраната на влез трае 1, 2 или повеќе години. Одлуката што ја добивте
наведува колку ќе трае забраната. Времетраењето на вашата забрана на влез започнува на:
• денот кога ќе ја напуштитe ЕУ / ЕЕА или Швајцарија; или
• денот кога ќе се вратите во земјата на ЕУ / ЕЕА или Швајцарија, ако ви е дозволено да живеете таму.
Затоа, пријавете го вашето заминување во IND.
Зошто е важно да го пријавите вашето заминување во IND и како го правите тоа?
Само тогаш IND може да провери кога ќе истече времетраењето на забраната nа влез. Испратете докази за
вашето заминување и целото патување до:
IND
Postbus 10
9560 AA Ter Apel
Ова е важно за да може да се запре забраната на влез. Примери за докажување се: сите печати на влез и
излез во вашиот пасош, билети и други патни исправи.
Како се проверува вашата забрана nа влез?
Холандската влада ја регистрира забраната на влез и вашите лични податоци во информативниoт систем.
Во одлуката се наведува во кој систем. Постојат два системи:
• Извршување и сигнализација (E&S)
Ова е информативен систем на холандската полиција. Само холандската полиција и граничната полиција
можат да ја проверат вашата забрана на влез. Не можете да влезете во Холандија.
• Информативен систем Шенген (SIS)
Сите влади на земјите од ЕУ / ЕЕА и Швајцарија се поврзани со SIS. Граничните чувари можат да ја
проверат вашата забрана на влез. По проверка, тие можат да ве задржат: не ви е дозволено да влезете во
земјата.
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Кога ќе бидат избришани вашите податоци од E&S и SIS?
• Во случај кога го пријавивте вашето заминување во IND и времетраењето на забраната на влез е
истекнато, а во меѓувреме вие не сте биле во земја на ЕУ / ЕЕА или Швајцарија, освен ако ви беше
дозволено да живеете таму.
• Во случај кога побаравте да се укине забраната за влез и барањето ви беше одобрено. Откажување значи
запирање. Тачка 9. опишува како барате откажување.
Што се случува ако сè уште се наоѓате во Холандија?
Тогаш, се казнувате според два различни закони. Во одлуката се наведува кој закон важи за вас. Ова ги
има следниве последици:
• Не смеете да престојувате тука. Може да ви биде изречена казна затвор од 6 месеци. Или треба да
платите казна од 4000 до 5000 евра. Ова е наведено во член 108. од Законот за странци. Износот на казни
во законот се менува по неколку години.
• Не смеете да престојувате тука. Може да ви биде изречена казна затвор од 6 месеци. Или треба да
платите казна од околу 9000 €. Ова е наведено во член 197. од Кривичниот закон. Износот на казни во
законот се менува по неколку години.
Што можете да правите ако не се согласувате со забраната на влез?
Тоа зависи од вашата состојба. Може да поднесете приговор до IND или жалба до судот. Во одлуката се
наведува како да се стори тоа.
Кога пак може да патувате во Холандија?
• Кога ви е истечено времетраењето на забраната на влез, а да во меѓувреме не сте биле во земја на ЕУ /
ЕЕА или Швајцарија, освен ако ви беше дозволено да живеете таму.
• Кога имате побарано да ви се укине забраната на влез и барањето ви беше одобрено.
• Треба ли сè уште да бидете во Холандија за важни настани? Тогаш можете да побарате привремено
откажување на забраната nа влез.
Како барате да се укине забраната на влез?
Испратете писмо до IND, побарајте откажување и објаснете зошто. И некој друг може да го стори тоа за
вас. Во тој случај мора официјално да го овластите тоа лице да преvземе активности во ваше име. Ова го
ставате на хартија со ваш потпис. Ова се нарекува овластување.
Испратете го писмото до:
IND
Postbus 10
9560 AA Ter Apel
Доколку има овластување, испратете го и него.
Што треба да направите доколку сè уште имате прашања?
• Јавете се на вашето лице за контакт во IND. Телефонскиот број е десно од насловот „лице за контакт“ во
сите писма од IND.
• Посетете ја нашата веб-страница на www.ind.nl (пребарување за „забрана на влез“).
• Јавете се на линијата за информации IND на +31 88 043 04 30. Овој број е достапен од понеделник до
петок од 09:00 до 17:00 часот.

Од содржината на публикацијаtа не произлегуват никакви права. Доколку преводот доведе до разлики во
интерпретација, холандската верзија е водечка. Текстот од публикацијата може да се користи така што се
наведува изворот.
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