
 

 

Garantstelling (artikel 5.4, eerste lid, onder b, BTU-BES) 

MBES26 | April 2013 

 

 

 

Let op! Deze verklaring moet u alleen invullen als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf: 
- bij uw ongehuwde partner; 
- bij uw kind; 
- als pleegkind; 
- als gezinslid (anders dan kind/ouder); 
- voor studie; 
- voor arbeid; 
- als vrijwilliger. 
 
Een volledig ingevulde en ondertekende verklaring moet bij uw aanvraag zitten. 
 
 
Gegevens vreemdeling(e) 

(conform paspoort) 

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

Geboortedatum : ________________________   Geboorteplaats : ________________________ 

Geboorteland  : ________________________  Nationaliteit   : ________________________ 

Geslacht     : � man   � vrouw 

Straat       : ________________________  Huisnummer   : ________________________ 

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

(conform paspoort) 

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

Geboortedatum : ________________________   Geboorteplaats : ________________________ 

Geboorteland  : ________________________  Nationaliteit   : ________________________ 

Geslacht     : � man   � vrouw 

Straat       : ________________________  Huisnummer   : ________________________ 

Plaats       : ________________________   � Bonaire    � Sint Eustatius     � Saba 
(bij rechtspersoon, adres waar bedrijf is gevestigd) 
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Ik, de garantsteller, verklaar dat: 
- ik mij garant stel voor de kosten die voor de Staat en/of voor de openbare lichamen voortvloeien 

uit het verblijf van bovengenoemde betrokkene gedurende een periode van vijf jaar;  
- ik weet dat mijn garantstelling komt te vervallen als: 

- op andere wijze voldoende zekerheid is gesteld; 
- betrokkene de openbare lichamen definitief heeft verlaten; 
- aan betrokkene een verblijfsvergunning onder een ander verblijfsdoel of voor onbepaalde tijd is 

verleend of betrokkene is Nederlander geworden; 
- de kosten, niet zijnde onderstandskosten, die voor de Staat en de 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 5.000 op mij kunnen worden 
verhaald;  

- mij bekend is dat, als betrokkene een uitkering op grond van 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) op mij kunnen worden verhaald.  

 
 
 
Ondertekening 
 
 
 
_________________________________     _________________________________ 
Datum en plaats                     Handtekening garantsteller 
 
 
 
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan moet uw (geregistreerd) 
partner deze verklaring tekenen voor akkoord. 
 
 
 
_________________________________     _________________________________ 
Naam partner                      Handtekening partner 
 
 
 
 
- stuur van de garantsteller en de partner een kopie van een geldig paspoort/identiteitsbewijs mee 

met uw aanvraag als deze beiden Nederlander zijn; 
- als één van beiden een andere nationaliteit bezit: kopie van een geldig paspoort waarin de 

verblijfsvergunning is aangetekend of een kopie van de voor- en achterkant van de 
verblijfsvergunning;  

- als de garantsteller iemand anders is dan uw referent, stuur dan een kopie van een geldig 
paspoort/identiteitsbewijs van de garantsteller mee. Dit is niet nodig als de garantsteller namens 
een organisatie of instelling deze garantverklaring invult en ondertekent. 

 


