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Biilave B 

Enkele wetsartikelen over de ~araritverklarin~en 

Onderstaand volgen enkele relevantze wettelijke bepalin- 
gen uit de Vreemdelingenwet en hel: Vreemdelingenbesluit 
met betrekking tot de garantverklaringen. 

De wettelijke grondslag voor de garantverklaring is te 
vinden in: 

- art. 11, derde en vierde lid, van de Vreemdelingenwet 
(Stb. 1965, nr. 40); en 

- art. 48, eerste lid, de aanhef en onder letter b, van 
het Vreemdelingenbesluit (Stb. 1966, nr. 387). 

De tekst van art. 11, derde en vierde lid, van de Vreem- 
delingenwet luidt als volgt: 

'3. De aan de vergunning verbonden voorschriften kunnen 
mede strekken tot het stellen van zekerheid voor de 
kosten die voor de Staat en andere openbare lichamen uit 
het verblijf van de houder der vergunning kunnen voort- 
vloeien, alsmede voor de kosten van een reis naar een 
plaats buiten Nederland waar zijn toelating gewaarborgd 
is. 

4. Bij of krach'tens algemene maatregel van bestuur 
worden regelen gegeven omtrent hel: stellen van zekerheid 
als bedoeld in het voorgaande lid.' 

De tekst van artikel 48, eerste lj-d, de aanhef en onder 
b, van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

'Artikel 48. 1. Bij een voorschrijit tot het stellen van 
zekerheid verbonden aan een vergunning tot verblijf, kan 
de houder van de vergunning worderi verplicht: 

b. er voor te zorgen dat een in hitt voorschrift aan- 
gewezen derde zich schriftelijk garant stelt voor de 
kosten die voor de Staat en andere openbare lichamen 
uit het verblijf van de houder der vergunning kunnen 
voortvloeien, alsmede . . . . . . l  

Voorts is relevant artikel 51 van het Vreemdelingen- 
besluit, waarvan de tekst, voor zover hier van belang, 
luidt : 
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'Verplichtingen voortvloeiende uit een garantstelling ........ hebben uitsluitend betrekking op kosten, ver- 
oorzaakt binnen tien jaren nadat de vergunning is ver- 
leend. ' 

Tenslotte moet in dit verband nog even gewezen worden 
op de laatste volzin van artikel 11, tweede lid, van 
de Vreemdelingenwet, die als volgt luidt: 

'De beperkingen en voorschriften kunnen worden gewij- 
zigd, hetzij op verzoek van de houder der vergunning, 
hetzij wegens veranderde omstandigheden, 

Vc Suppl.3 (juni 1986) 


