
 

 

Garantstelling onderwijsinstelling 

MBES28 | April 2013 

 

 

 

 

Gegevens vreemdeling(e) 

 
Achternaam   : ________________________   Voorna(a)m(en) : ________________________ 

Geboortedatum : ________________________    Geboorteplaats : ________________________ 

Geboorteland  : ________________________   Nationaliteit   : ________________________ 

Geslacht     : � man   � vrouw 

Straat       : ________________________   Huisnummer   : ________________________ 

Plaats       : ________________________    � Bonaire    � Sint Eustatius     � Saba 
 
 
Gegevens garantsteller 

 
CRV-nummer  : ________________________   
 

Achternaam   : ________________________   Voorna(a)m(en) : ________________________ 

Straat       : ________________________   Huisnummer   : ________________________ 

Plaats       : ________________________    � Bonaire    � Sint Eustatius     � Saba 

Werkzaam bij  : ________________________   Functie      : ________________________ 

 
Ik, de garantsteller, verklaar dat: 
- ik namens het bedrijf of onderwijsinstelling waarvoor ik werkzaam ben mij garant stel voor de 

kosten die voor de Staat en voor de openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van 
bovengenoemde betrokkene;  

- ik mij garant stel voor de kosten die voor de Staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit 
het verblijf in de openbare lichamen van bovengenoemde betrokkene gedurende de periode van vijf 
jaar of zoveel korter als het verblijf duurt;  

- de kosten, niet zijnde onderstandskosten, die voor de Staat en andere openbare lichamen 
voortvloeien uit het verblijf van bovengenoemde betrokkene waarin mede zijn begrepen de kosten 
van een reis van de betrokkene naar een plaats buiten de openbare lichamen waar zijn/haar de 
toegang gewaarborgd is, tot een jaarlijks maximumbedrag ter hoogte van USD 5000 op mij kunnen 
worden verhaald;  

- het mij bekend is dat, als bovengenoemde betrokkene een uitkering krachtens de Regeling 
Onderstand geniet, de kosten van onderstand welke ten behoeve van bovengenoemde betrokkene 
zijn gemaakt (gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de 
norm van de Regeling Onderstand naast genoemde USD 5000 per jaar) op mij kunnen worden 
verhaald.  
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Voor verhaal komen niet in aanmerking de kosten die zijn veroorzaakt na de datum waarop 
bovengenoemde betrokkene: 
- in het bezit is gesteld van een andere verblijfsvergunning dan die waarvoor de garantstelling is 

ondertekend; of  
- de openbare lichamen definitief heeft verlaten. 
 
Voor verhaal komen evenmin in aanmerking de kosten van onderstand die zijn ontstaan nadat het 
bedrijf of de onderwijsinstelling de IND-unit Caribisch Nederland heeft medegedeeld dat de 
vreemdeling(e) niet langer bij het bedrijf of de onderwijsinstelling werkzaam is of bij de 
onderwijsinstelling staat ingeschreven. 
 
De mogelijkheid de bovengenoemde kosten te verhalen komt te vervallen na één jaar nadat het 
bedrijf of de onderwijsinstelling waar garantsteller werkzaam is, de IND-unit Caribisch Nederland 
heeft medegedeeld dat bovengenoemde betrokkene niet langer bij het bedrijf of de 
onderwijsinstelling werkzaam is of bij de onderwijsinstelling staat ingeschreven. Wanneer een 
rechtsmiddel wordt aangewend tegen het beëindigen van het verblijfsrecht, gaat dit jaar in nadat de 
betrokkene niet langer rechtmatig verblijf in de openbare lichamen heeft. 
 
 
 
 

Ondertekening 
 
 
 
 
___________________________________      ___________________________________ 
Plaats en datum                       Handtekening garantsteller 
 
 

 


