Aan de garanten: Gelieve deze informatie aandachtig te lezen voor u een verbintenis aangaat!
Onderdaan van een derde land - De verbintenis tot tenlasteneming1 als bewijs van voldoende
2
3
bestaansmiddelen voor een kort verblijf in België.

1.

Waartoe verbindt de garant zich?

De garant verbindt zich tot het ten laste nemen van de verblijfskosten, de kosten van medische verzorging en de
repatriëringkosten die gedragen worden door de Belgische staat of een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn (OCMW).
De garant alsook de onderdaan van een derde land die ten laste genomen werd, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van deze kosten gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van binnenkomst in de
Schengenzone4. De Belgische Staat of een OCMW kan dus de vergoeding van de kosten van de garant eisen
gedurende 2 jaar na de toetreding tot het Schengengebied van deze onderdaan van een derde land.
Indien de garant het bedrag van de gevorderde kosten niet betaalt, wordt de terugvordering van dit bedrag in
handen gegeven van de FOD Financiën.
De garant kan geen afstand doen van de verbintenis tot tenlasteneming, tenzij de Dienst Vreemdelingenzaken
een nieuwe verbintenis tot tenlasteneming aangegaan door een andere persoon aanvaardt. Daarentegen is de
garant vrij van aansprakelijkheid als hij bewijst dat de ten laste genomen onderdaan van een derde land de
Schengenzone na afloop van de toegestane duur heeft verlaten.

2. Wat zijn de voorwaarden om u garant te stellen?
Elk natuurlijke persoon die de Belgische nationaliteit5 heeft of toegelaten is tot een onbeperkt verblijf in België (B,
C, D, E, E+, F, F+ kaart of bijlage 8 of 8bis) kan een verbintenis tot tenlasteneming aangaan.
De verbintenis tot tenlasteneming kan slechts door één persoon ondertekend worden. Maar dezelfde persoon kan
meerdere verbintenissen tot tenlasteneming ondertekenen indien hij over voldoende financiële middelen beschikt.

3. Over welke middelen moet de garant beschikken?
De bevoegde instantie zal de bron van inkomsten nagaan. Deze houdt rekening met regelmatige en aangegeven
inkomsten uit arbeid in loondienst of uit zelfstandige activiteiten, met toelagen van de overheid (pensioen,
werkloosheidsuitkeringen, kindergeld, gehandicaptenuitkeringen,…) en de regelmatig aangegeven inkomsten uit
de verhuur van vastgoed waarvan de garant eigenaar is. De bevoegde instantie zal geen rekening houden met
de financiële steun verstrekt door een OCMW.
De referentiebedragen zijn de volgende:

1

Bijlage 3bis aan het KB van 8/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van de vreemdelingen.

2

Lees meer over de voorwaarden voor binnenkomst in het Schengengebied op www.dofi.be

3

Het kort verblijf mag de 90 dagen niet overschrijden over elke periode van 180 dagen.

4

Het Schengengebied bestaat uit 26 landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Litouwen, Liechtenstein, Letland, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen,
Portugal, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland.

5

Een Belg die niet of niet meer is ingeschreven in de bevolkingsregister van een gemeente in het Rijk kan geen verbintenis tot
tenlasteneming aangaan voor een onderdaan van een derde land want zijn verwijdering maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk,
elke procedure ter terugvordering van de vergoeding van de verblijfskosten, de kosten van de medische verzorging en de
repatriëringskosten door de Belgische staat te realiseren.
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(a) Als het een familiebezoek betreft in de 1ste of 2de graad moet de garant minstens over 800 euro beschikken
(maandelijks netto basisbedrag) + 150 euro per persoon reeds ten laste (samenstelling van het gezin) + 150
euro per bijkomend persoon die ten laste wordt genomen (verbintenis tot tenlasteneming). Dat wil zeggen dat
een alleenstaande garant zonder gezin ten laste minstens over 950 euro netto/maand zal moeten
beschikken.

(b) Als het geen familiebezoek betreft in de 1ste en 2de graad moet de garant minstens over 1000 euro
beschikken (maandelijkse netto basisbedrag) + 150 euro per persoon reeds ten laste (samenstelling van het
gezin) + 200 euro per bijkomend persoon die ten laste wordt genomen (verbintenis tot tenlasteneming). Dat
wil zeggen dat een alleenstaande garant zonder gezin ten laste minstens over 1.200 euro netto/maand zal
moeten beschikken.
De bevoegde instantie kan ook rekening houden met bijzondere omstandigheden zoals de
huisvestingsomstandigheden of het bestaan van een andere verbintenis tot tenlasteneming waarvoor de garant
nog aansprakelijk is.

4. Welke stappen moet de garant ondernemen om een verbintenis aan te gaan?
De garant vult het formulier van verbintenis tot tenlasteneming in zonder correcties of aanpassingen (Deel I,
rubriek A en B) en ondertekent het document (Deel I, rubriek D).
Vervolgens vraagt de garant aan het gemeentebestuur waar hij verblijft om zijn handtekening te legaliseren (Deel
I, rubriek D).
Het vervolg van de procedure hangt af van de nationaliteit en de verblijfplaats van de ten laste genomen
onderdaan van een derde land.
6

4.1 De ten laste genomen onderdaan van een derde land is niet visumplichtig

Wanneer de onderdaan van een derde land vrijgesteld is van een visum moet de garant de volgende
documenten voorleggen aan het gemeentebestuur:
-

een kopie van zijn Belgische identiteitskaart of een kopie van zijn verblijfskaart (B, C, D, E, E+, F, F+ kaart of
bijlage 8 of 8bis),
7
het bewijs van voldoende bestaansmiddelen , en
elk document dat kan dienen om de financiële situatie te beoordelen (bv. gezinssamenstelling, bewijs van de
1ste of 2de graad graad als het een familiebezoek betreft enz.).

Het gemeentebestuur stuurt de verbintenis tot tenlasteneming en de documenten door aan de Dienst
Vreemdelingenzaken die de verbintenis tot tenlasteneming zal aanvaarden, weigeren of niet conform verklaren
(Deel I, rubriek F).
De Dienst Vreemdelingenzaken stuurt de verbintenis tot tenlasteneming terug naar het gemeentebestuur die de
beslissing zal betekenen aan de garant.
Indien de verbintenis tot tenlasteneming aanvaard werd, verzendt de garant het document naar de ten laste
genomen vreemdeling die het document zal voorleggen aan de grens, binnen de 6 maanden volgend op de
datum waarop het gemeentebestuur de handtekening van de garant gelegaliseerd heeft (Deel 1, rubriek D). Na
deze termijn zal de verbintenis tot tenlasteneming niet meer beschouwd worden als een geldig bewijs van
voldoende bestaansmiddelen.

6

De lijst van de derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen van de Schengenstaten in het
bezit moeten zijn van een visum en de lijst van de derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld zijn
gepubliceerd op www.dofi.fgov.be>grenscontrole>visa.
7

Praktisch gaat het om de 3 laatste loonfiches of de loonfiches die de inkomsten van de laatste 3 maanden aantonen of een
document opgesteld door een overheidsorgaan waaruit zijn netto of bruto maandinkomen of jaarinkomen blijkt of enig document
dat het bedrag van de middelen van de garant vermeldt (pensioenfiche, bewijs van ontvangst van werkloosheidsuitkeringen,
rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden, aanslagbiljet van het jaar voorafgaand aan de binnenkomst in het
Schengengebied of de indiening van de visumaanvraag, enz.). De garant die een zelfstandige activiteit uitoefent moet op zijn
minst zijn laatste aanslagbiljet voorleggen.
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4.2 De ten laste genomen onderdaan van een derde land is visumplichtig8
België heeft niet in elk land een ambassade of consulaat en heeft dus een overeenkomst van vertegenwoordiging
9
gesloten met andere Schengenlanden die de visumaanvragen voor België zelf zullen onderzoeken .
4.2.1. De ten laste genomen onderdaan van een derde land zal zijn visumaanvraag bij een Belgische post
indienen
Het gemeentebestuur geeft de verbintenis tot tenlasteneming terug aan de garant nadat hij de handtekening
gelegaliseerd heeft (Deel I, rubriek D).
De garant stuurt de tenlasteneming en de documenten, opgesomd in punt 4.1 naar de ten laste genomen
vreemdeling die de documenten zal voorleggen aan de post binnen de 6 maanden volgend op de datum waarop
het gemeentebestuur de handtekening van de garant gelegaliseerd heeft (Deel 1, rubriek D)10. Na deze termijn
zal de verbintenis tot tenlasteneming door de post niet meer conform beschouwd worden (Deel 1, rubriek F).
De post kan de verbintenis tot tenlasteneming aanvaarden als bewijs van voldoende bestaansmiddelen maar kan
deze niet weigeren. De beslissing om een verbintenis tot tenlasteneming te weigeren wordt altijd genomen door
de Dienst Vreemdelingenzaken. Daarentegen wordt de beslissing altijd betekend via de post ( Deel I, rubriek F).
4.2.2. De ten laste genomen onderdaan van een derde land zal zijn aanvraag indienen bij een andere
Schengenlidstaat die als vertegenwoordiger voor België optreedt in het land waar hij verblijft
Deze procedure is dezelfde als opgesomd in punt 4.1.
Indien de verbintenis tot tenlasteneming aanvaard wordt, stuurt de garant dit document naar de ten laste
genomen onderdaan van een derde land die dit document aan de bevoegde Schengen post zal voorleggen,
binnen de 6 maanden volgend op de datum waarop het gemeentebestuur de handtekening van de garant
gelegaliseerd heeft ( Deel 1, rubriek D). Na deze termijn zal de verbintenis tot tenlasteneming niet meer
beschouwd worden als een geldig bewijs van voldoende bestaansmiddelen.

5. Referentieteksten11
- Communautaire visacode, artikel 14, 1, c);
- Schengengrenscode, artikel 5;
- Wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, artikel 3, alinea 1,4° en 3 bis;
- Koninklijk Besluit van 8 oktober 19981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, artikel 17/2 tot 17/9, gewijzigd door het KB van 02/12/2015 (MB
28/12/2015);
- Bijlage 3bis van KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door het KB van 02/12/2015 (MB28/12/2015)

8

De lijst van de derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen van de Schengenstaten in het
bezit moeten zijn van een visum en de lijst van de derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld zijn
gepubliceerd op www.dofi.fgov.be>grenscontrole>visa.
9

Om na te gaan welke ambassade bevoegd is voor het land waar u de visumaanvraag zal indienen of te vernemen of België
voor kort verblijf wordt vertegenwoordig door een Schengenpartner: klik hier (PDF, 236.68 Kb) - landcodes (PDF, 26.26 Kb).

10

Omwille van de vertrouwelijkheid is de garant gemachtigd de bewijsstukken samen met de gelegaliseerde verbintenis tot
tenlasteneming rechtstreeks naar de Belgische post te sturen dat voor het onderzoek van de visumaanvraag bevoegd is.

11

Deze teksten zijn te vinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be)
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