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INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

Ö U hebt een kennis of een familielid
-

die niet de Belgische nationaliteit heeft en
niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf in België te dragen

Ö en u wilt hem voor een kort verblijf (maximum 90 dagen) naar België laten komen.
Ö U hebt al voor hem een verbintenis tot tenlasteneming aangegaan of u bent van plan dit te doen (bijlage 3 bis).
Î Dan is deze brochure voor u bestemd.1

1. Over welk type van tenlasteneming gaat het?

Deze brochure gaat over de verbintenis tot tenlasteneming die voorkomt in bijlage 3 bis bij het koninklijk besluit
van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (www.dofi.fgov.be ►Reglementering ► Basisreglementering ►Bijlagen KB 08-10-1981).

2. Wie mag een verbintenis tot tenlasteneming aangaan?

De verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis) kan worden aangegaan door een natuurlijke persoon die over
voldoende middelen beschikt en de Belgische nationaliteit heeft of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte
duur in België.

1

De informatie in deze brochure betreft zowel de verbintenis tot tenlasteneming aangegaan voor een visumplichtige
vreemdeling als een dergelijke verbintenis aangegaan voor een vreemdeling die van de visumplicht is vrijgesteld.

1
FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Vreemdelingenzaken

April 2009

► een natuurlijke persoon
a)

een privépersoon : een verbintenis tot tenlasteneming kan alleen door één enkel individu orden
aangegaan dat persoonlijk over voldoende financiële middelen dient te beschikken. Een verbintenis
tot tenlasteneming kan dus niet worden aangegaan door meerdere individuen ten voordele van
eenzelfde persoon.

b)

een persoon die een instelling vertegenwoordigt : als vreemdelingen worden uitgenodigd in het
kader van academische, wetenschappelijke, sociaal-culturele, humanitaire of sportieve activiteiten,
door een instelling waarvan de activiteiten wettelijk erkend zijn en/of een zekere faam genieten en
die hiervoor eventueel overheidstoelagen ontvangt, kan een verbintenis tot tenlasteneming met
betrekking tot deze vreemdelingen (maximum 15 personen) worden aangegaan door een persoon
die optreedt in naam van of in opdracht van die instelling.

► die in het bezit is van
de Belgische nationaliteit, of een andere nationaliteit op voorwaarde dat hij gemachtigd is tot het
verblijf voor een onbeperkte duur en houder is van een geldig document uit de volgende lijst :
o
o
o
o
o

een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (onbeperkt verblijf) of een kaart B;
een identiteitskaart voor vreemdelingen of een kaart C;
het bewijs dat hij is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een gemeente als onderdaan
van de Europese Unie (verblijfskaart voor onderdaan van de EER, bijlage 8, bijlage 8 bis, kaart
E of kaart E+);
een verblijfstitel als familielid van een onderdaan van de Europese Unie (kaart F of kaart F+);
een verblijfstitel als langdurig ingezetene (kaart D).

► die over voldoende persoonlijke middelen van bestaan beschikt

3. Waar kan de garant een verbintenis tot tenlasteneming aangaan?

Het document is beschikbaar bij het gemeentebestuur.
Indien ze aanvaard werd door de Dienst Vreemdelingenzaken (vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht) moet
de verbintenis tot tenlasteneming door de vreemdeling worden gebruikt om, binnen een termijn van 6 maanden
vanaf de door het gemeentebestuur aangeduide datum waarop het document kan worden afgehaald door de
garant, het grondgebied van de Schengenstaten te betreden.
Indien de verbintenis tot tenlasteneming aangegaan wordt ten opzichte van een vreemdeling die onderworpen is
aan de visumplicht moet de laatstgenoemde persoon zich, binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum
waarop de handtekening van de garant gelegaliseerd werd door het gemeentebestuur, aanbieden bij de
Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of plaats van oponthoud in het
buitenland, om er de gelegaliseerde verbintenis tot tenlasteneming en de in punt 6 vermelde documenten over te
leggen.
NB: De Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn, begeven zich naar de Belgische diplomatieke en
consulaire post in wiens rechtsgebied ze gewoonlijk verblijven.
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4. Wat wordt verstaan onder voldoende bestaansmiddelen?

Hieronder wordt verstaan de regelmatige en aangegeven inkomsten verkregen in het kader van een activiteit
als werknemer of zelfstandige of voortkomend uit toelagen die door een overheid in ruime zin zijn toegekend, met
uitsluiting van de financiële bijstand verleend door een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
Als de garant het bewijs levert (huwelijksakte) dat hij gehuwd is in gemeenschap van goederen, worden de
regelmatige en aangegeven inkomsten van beide echtgenoten in aanmerking genomen.

5. Over welk bedrag moet de garant beschikken om een derde persoon ten laste te mogen
nemen?

OPGELET
De bedragen vermeld in deze rubriek zijn referentiebedragen. De administratie zal ook rekening houden met de
samenstelling van het gezin van de garant en met bijzondere omstandigheden zoals de wijze van huisvesting of
de band van verwantschap tussen de garant en de aanvrager.
Voor een familiebezoek2 moet de garant beschikken over een minimum basisbedrag van 800 € per maand,
vermeerderd met 150 € per persoon te zijnen laste en 150 € per uitgenodigde persoon ten laste.
Voor een toeristenbezoek of vriendenbezoek moet de garant beschikken over een minimum basisbedrag van
1000 €, vermeerderd met 150 € per persoon te zijnen laste en 200 € per uitgenodigde persoon ten laste.
Deze bedragen zijn netto bedragen.

6. Hoe kan de garant bewijzen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt?

De administratie neemt de volgende documenten als bewijs in aanmerking:
o

een aanslagbiljet met betrekking tot de inkomsten ontvangen tijdens het jaar dat voorafgaat aan de
datum waarop de verbintenis tot tenlasteneming is aangegaan;

2

Onder familiebezoek moet worden verstaan een bezoek aan verwanten tot in de tweede graad, dat wil zeggen: vader,
moeder, kinderen, schoonouders, schoonkinderen, grootouders, grootouders van de echtgenoot, kleinkinderen, broers, zusters,
schoonbroers en schoonzusters.
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o
o

de 3 laatste loonfiches;
elk document opgesteld door een overheidsorgaan dat de netto of bruto inkomsten, jaar- of
maandinkomsten bewijst (pensioen, werkloosheidsuitkeringen, …).

7. Waartoe verbindt de garant zich en hoelang duurt deze verbintenis?

De garant is verantwoordelijk voor de betaling van de kosten van de medische verzorging, het verblijf en de
repatriëring die worden veroorzaakt door de persoon voor wie de verbintenis tot tenlasteneming werd
aangegaan, en dit gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de binnenkomst van die persoon op het
Schengengrondgebied.

8. Jegens wie verbindt de garant zich?

De garant verbindt zich jegens de vreemdeling, de Belgische Staat en het OCMW dat op het Belgische
grondgebied bevoegd is.

9. Wanneer eindigt de verbintenis tot tenlasteneming?

De verbintenis tot tenlasteneming eindigt:

3

-

als de garant op afdoende wijze bewijst dat de ten laste genomen vreemdeling de Schengenruimte heeft
verlaten (voorbeeld: uitreisstempel aangebracht door een Schengenstaat of inreisstempel aangebracht
door een met de grenscontrole belaste overheid in het land van herkomst). De bewijzen worden
beoordeeld door de Dienst Vreemdelingenzaken.

-

als de Belgische Staat een nieuwe verbintenis tot tenlasteneming aanvaardt die is aangegaan door een
3
persoon die de voorwaarden vervult om zich garant te stellen;

Omzendbrief van 9 september 1998 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming.
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-

als de ten laste genomen vreemdeling een verblijfstitel heeft verkregen krachtens de wet van 15
december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

10. Wanneer vorderen de Belgische Staat of het OCMW van de garant de terugbetaling van de
kosten?

10.1. Het bevoegde OCMW vordert de terugbetaling als hij de kosten van het verblijf en de medische
verzorging heeft gedragen die door de ten laste genomen vreemdeling zijn veroorzaakt tijdens zijn verblijf in
het Koninkrijk.
OPGELET
De verantwoordelijkheid van de garant blijft bestaan als de vreemdeling na de termijn van het toegelaten verblijf
op het grondgebied verblijft (illegaal verblijf).

10.2. De Minister van Migratie- en Asielbeleid (Dienst Vreemdelingenzaken) vordert de terugbetaling als de
Belgische Staat de kosten van het verblijf en de medische verzorging heeft gedragen die door de ten laste
genomen vreemdeling zijn veroorzaakt toen hij op het grondgebied verbleef na de termijn van het toegelaten
verblijf (illegaal verblijf) en werd vastgehouden in een gesloten centrum met het oog op zijn repatriëring.
Wanneer de vreemdeling werd gerepatrieerd zonder voorafgaande vasthouding in een gesloten centrum, worden
alleen de kosten van de repatriëring gevorderd van de garant.

11. Wanneer wordt het verblijf illegaal?

Een legaal verblijf wordt illegaal wanneer de ten laste genomen persoon op het grondgebied verblijft:
-

na de toegelaten termijn van 90 dagen per semester (niet-visumplichtige vreemdeling);

-

na de termijn van het visum (visumplichtige vreemdeling).
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12. Welke bedragen kunnen voortaan effectief van u worden teruggevorderd? 4

12.1. Het OCMW vordert de terugbetaling van de reële kosten van het verblijf en de medische verzorging die
hij heeft gedragen tijdens het verblijf van de ten laste genomen vreemdeling in het Koninkrijk.
12.2. De Minister van Migratie- en Asielbeleid (Dienst Vreemdelingenzaken) vordert de terugbetaling van:
de kosten van het verblijf en de medische verzorging voortvloeiend uit het vasthouden van de ten
laste genomen vreemdeling in een gesloten centrum.

-

Het forfait per dag wordt telkens op 1 januari herzien. In 2009 bedraagt het 43,10 €.
de reële kosten van de repatriëring voortvloeiend uit de begeleiding en het vervoer van de
vreemdeling en de individueel gemaakte extra kosten.

-

Enkele bedragen als voorbeeld: (prijzen november 2006)
-

Kosten van verblijf in gesloten centrum: 1939,5 € (berekend op basis van de gemiddelde duur van een
verblijf in een gesloten centrum, namelijk 45 dagen x 43,10 €)

-

Kosten van repatriëring
Bestemming

-

Prijs van het vliegtuigbiljet

+

eventueel prijs van de escorte

Rabat

450 €

2 775 €

Algiers

560 €

3 734 €

Lagos

1 000 €

8 043 €

Conakry

1 400 €

8 727 €

de kosten veroorzaakt door een verblijf in een van de plaatsen die ter beschikking van de families
zijn gesteld in de zin van de artikelen 51/5, §3, en 74/8, §1 en §2, van de wet van 15 december 1980

4

Koninklijk besluit van 15 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dat de artikelen 17/7 tot 17/9 invoegt.
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betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

13. Hoe wordt de terugbetaling van de kosten gedragen door het OCMW of de Belgische Staat
gevorderd?

In eerste instantie vordert, al naar het geval, het bevoegde OCMW of de Minister van Migratie- en Asielbeleid
(Dienst Vreemdelingenzaken) de terugbetaling van de kosten per aangetekende brief.
Indien de garant nalaat het bedrag van de teruggevorderde kosten te betalen, wordt de invordering opgedragen
aan de administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen.

14. Allerlei

Informatie over de terugbetaling kan worden verkregen bij de Dienst Vreemdelingenzaken / Helpdesk (T 02 793
80 00 of helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be).
Voor meer bijzonderheden over de verbintenis tot tenlasteneming, raadpleeg de omzendbrief van 9 september
1998 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming, op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken
(www.dofi.fgov.be)(Reglementering).
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