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MINISTERIE VAN JUSTITIE
Postbus 20:)()1

2500 EH 's-Gravenl'lage
Iel: (070, 310 79 11: telex 34554 mv, nl

Aan: de hoofden van plaatselijke politie,
de Staf van de Koninklijke
Marechaussee,

i.a.a.de Procureurs-Generaal,
fgd directeuren van politie,
de districtsbureau's Rijkspolitie

Datum:
16 januari 1992

Datum inwerkingtreding:

1 januari 1992

geldig tot:
januari 1996

kenmerk:

175l00!92/DVZ

aard:

bekendmaking van beleid

onderdeel:

DVZ/Sao

onderwerp: garantstelling (TBV52)t grondslaq: art. 11 Vreemdelingenwet

'-' relatie met eerdere circulaire(s): wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 1982

Met ingang van 1 januari 1992 is boek 7 van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek
in werking getreden. Daarin is ondermeer een wijziging van de regeling
omtrent de borgtocht opgenomen. Deze wijziging heeft gevolgen voor de
garantstelling die ingevolge artikel 11 van de Vreemdelingenwet als
voorschrift aan de afgifte van een vergunning tot verblijf kan worden
verbonden. Waar in deze circulaire gesproken wordt over de garantstel1ing
wordt eveneens de garantstelling bedoeld die soms vereist is om het
verblijf in de vrije termijn op grond van artikel 8 van de Vreemdelingenwet
mogelijk te maken.

'--'

In de nieuwe regeling omtrent de borgtocht is dwLngend voorgeschreven dat
een in geld uitgedrukt maximumbedrag ~t zijn overeengekomen, indien niet
van te voren duidelijk is hoe groot het bedrag ~ zijn waarvoor de
verbintenis van de hoofdschuldenaar is aangegaan. Verder kan een borgtocht
die voor een toekomstige verbintenis is aangegaan te allen tijde worden
opgezegd, indien zij niet voor een bepaalde tijd geldt. Borgtochten voor
een bepaalde tijd aangegaan kunnen na vijf jaar worden opgezegd. Voorts
geldt thans dat een overeenkomst waarbij een echtgenoot zich als borg of
hoofdelijk medeschu1denaar verbindt, met toeste88ing van de andere
echtgenoot dient te worden gesloten. Indien dit wordt nagelaten kan een
dergelijke overeenkomst door de andere echtgenoot worden vernl.etigd,binnen
drie jaar nadat deze van de overeenkomst kennis kreeg.

Aan de aanpassing van de huidige vreemdelingenvoorschriften en het
vreemdelingenbeleid met betrekking tot de garantBtelling (vergelijke art
11, lid 3 en 4 Vwo ; 48 lid 1 sub b en 51 Vb. a1smede deel A 4 onder
5.2.5.2 Vc. 1982) wordt gewerkt.
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In afwachting van meer uitgebreide richtlijnen terzake, waarin onder
nadere inlichtingen omtrent het solvabiliteitsonderzoek zullen zijn
opgenomen, dient met ingang van 1 januari 1992 als volgt te worden
gehandeld.

meer

a)De garantstelling dient te zijn overeengekomen voor een bepaalde duur.

Deze termijn bedraagt maximaal vijf jaar of zoveel korter als het
verblijf van de vreemdeling hier te lande duurt.

.
b)De garantstelling dient een in geld uitgedrukt maximumbedraa te omvatten.
Dit maximumbedrag bedraagt op jaarbasis f1 10.000,-. Ingeval de
vreemdeling onverhoopt een uitkering krachtens de Algemene Bijstandswet
geniet, wordt dit bedrag verhoogd met de maandelijkse kosten van
bijstand, zijnde fl 1758,84.

C)Ingeval de garantsteller een wettig gehuwd persoon betreft, dient de
garantverklaring door beide echtaenoten te worden ondertekend.

Toelichting'-

ad a) De garantstelling geldt voor een periode van vijf jaar of zoveel
korter als het verblijf van de vreemdeling in Nederland duurt. De
garantsteller wordt ontheven van zijn verplichtingen op het moment dat de
vreemdeling Nederland definitief heeft verlaten, dan wel indien aan de
vreemdeling verblijf in Nederland wordt toegestaan voor een ander doel dan
het doel waarvoor de garantverklaring in eerste instantie diende te worden
ondertekend.

ad b) In het bedrag ad fl 10.000 is naast overige onvoorziene kosten die
voor de Staat en voor andere openbare lichamen uit het verblijf van de
vreemdeling voortvloeien, niet zijnde bijstandskosten, eveneens een bedrag
begrepen voor de kosten verbonden aan de terugKeer van de vreemdeling naar
een plaats gelegen buiten Nederland waar zijn toelating gewaarborgd is.
Overigens is het niet zo dat er in het tweede jaar voor fl 20.000 verhaald
kan worden als er het eerste jaar niets verhaald is. Men staat jaarlijks

. voor maximaal fl 10.000garant.

.. Anders dan thans regel is, wordt, naar verwachting, in de loop van 1992 aan
de gemeentebesturen de verplichting opgelegd over te gaan tot verhaal - op
de garantsteller- van de kosten van bijstand die voortvloeien uit de
toelating van een vreemdeling in die gevallen waar een ander zich garant

~heeft gesteld voor die kosten. Een nieuw artikel 67 van de Algemene
Bijstandswet vormt de wettelijke basis ter%ake. Alsdan zullen de kosten van
bijstand in volle omvang verhaald dienen te worden op de garantsteller.
Deze kosten bedragen per 1 januari 1992 per maand maximaal fl 17.58,84
zijnde de bruto kosten per maand welke voor een alleenstaande zelfstandig
wonende persoon gemaakt worden. Daarom is dLt bedrag opgenomen naast de
eerder genoemde fI 10.000,- per jaar. Indien er inderdaad een uitkering
krachtens de Algemene Bijstandswet genoten wordt kan dit oplopen tot fl
21106,08 per jaar welke op de garanteteller verhaald kunnen worden naast de



fl 10.000 die verhaald kunnen worden indien er, zoals reeds eerder
aangegeven, andere koeten dan bijstandskosten voortvloeien uit het verblijf
van de vreemdeling voor de Staat en andere openbare lichamen.

In verband met het bovenstaande is een nieuw model garantverklaring (D 17)
ontworpen overeenkomstig de bijlage bij dit rondschrijven. In alle gevallen
waar ingevolge het huidige toelatingsbeleid een garantverklarinq moet
worden afgegeven, dient dan ook gebruik te worden gemaakt van een
verklaring overeenkomstig bijgaand model. Voor dit doel kan in afwachting
van de ver~ijgbaarheid bij de particuliere drukkers van
overheidsformulieren, in voorko"Iendegevallen van dit formulier een
fotocopie worden gebruikt.

,) Ik moge u verzoeken in de daartoe in aanmerking komende gevallen de
betrokkene(n) terzake mondeling voor te lichten. Bet ligt in mijn voornemen
voor dit doel een voorlichtingsfolder te vervaard~gen die is bestemd voor
uitreiking aan belanghebbenden.

De vreemdelingencirculaire 1982, in het bijzonder Hoofdstuk A4 onder
5.2.S.2,zal bij het eerstvolgende supplement in deze zin worden aangepast.
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REGISTRATIEFORMU~!ER

VERBLIJFS- EN W-DOCUMENTEN

RETOUR ZENDEN AAN: plaatsing droogstempel

gemeente- of politiestempel
Ministerie van Justitie

Directie Vreemdelingenzaken

Regio 3 Kamer Z 216
Postbus 30122

2500 GC 's-Gravenhage

Naam instelling ........

Afleveradres documenten ...

Postcode ........

Plaatsnaam . . ...................

Telefoonnummer .

Faxnummer (indien aanwezig):.....................................

Naam en handtekening van de persoon die gerechtigd is tot in
ontvangstname en tekening van de documenten.

/'" Naam:

'-
Handtekening:

....... ......

Bestelaantallen van de documenten door u te bepalen op basis van

maximale jaaruitgiften gedeeld door 2. Dit aantal wordt aangehou-

den als maximum aantal te bestellen exemplaren per keer.

~

- vergunning tot vestiging
- toelating als vluchteling

- verblijf voor onbepaalde duur

- vergunning tot verblijf

- verblijfskaart van een onder-
daan van een lidstaat der EEG

- registratiekaart wekelijkse meldings-

plicht (W-document GROEN asielzoeker)

- registratiekaart wekelijkse meldings-

plicht (W-document BLAUW asielzoeker)

: exemplaren
: exemplaren
: exemplaren
: exemplaren

: exemplaren

: exemplaren

: exemplaren

NB:

Bij wijziging van één van bovenstaande gegevens, hiervan onmid-
iellijk het Ministerie van Justitie schriftelijk inlichten.

~ij aflevering van de documenten zal bovenstaande persoon zelf
aanwezig dienen te zijn of iemand gemachtigd dienen te hebben,
zie afleveringsprocedure.


