Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
Proof of Sponsorship and/or private accommodation
Attestation de la personne se portant garant/se chargeant de l’hébergement d’un ressortissant
étranger soumis à l’obligation de visa

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.
Dit formulier hebt u nodig voor het uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan
wie u logies wenst te verstrekken. Daarnaast hebt u dit formulier nodig in geval u zich voor een visumplichtige
vreemdeling garant wilt stellen.
Geef op het formulier bij 3 ‘Verklaring’ duidelijk aan wat in uw geval van toepassing is: garantstelling, logiesverstrekking
of beide.
Het door u ingevulde formulier dient voor legalisatie van uw handtekening bij de gemeente te worden aangeboden. Let
op! In geval sprake is van een garantstelling dient ook de handtekening van uw partner bij de gemeente te worden
gelegaliseerd. Wanneer u dit formulier gebruikt voor de komst van een persoon die niet visumplichtig is, dan hoeft u deze
niet voor legalisatie van uw handtekening bij de gemeente aan te bieden.
Dit formulier dient u vervolgens te zenden naar de door u uitgenodigde persoon. Deze dient het formulier bij zijn
visumaanvraag in het buitenland te overleggen, tezamen met alle overige bescheiden welke kunnen dienen ter
onderbouwing van de visumaanvraag.
De gegevens die u invult op dit formulier worden opgeslagen in zowel de systemen van Nederlandse autoriteiten belast
met de verwerking visumaanvragen voor kort verblijf (het nationaal VIS) als het Europese Visum Informatie Systeem
(VIS). Deze gegevens kunnen met bevoegde autoriteiten worden gedeeld om de uitvoering van publieke taken
beschreven in de Vreemdelingenwet 2000 op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom optimaal te kunnen
faciliteren. Dit geschiedt onder strikte voorwaarden, binnen de daarvoor geldende wet-en regelgeving op het gebied van
dataprotectie. Raadpleeg voor meer informatie over het aanvragen van een Schengenvisum kort verblijf, de wijze waarop
de visumaanvraag wordt beoordeeld en wat er met uw gegevens wordt gedaan, de volgende links:
•

https://ind.nl/

•

https://www.nederlandenu.nl/

•

https://www.nederlandenu.nl/documenten/publicaties/2017/01/01/factsheet---informatie-ondersteund-beslissen

Dit formulier is een gezamenlijke uitgave van:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Immigratie-en Naturalisatiedienst (www.ind.nl)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl)
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Gegevens garantsteller en/of logiesverstrekker (ondergetekende)
Undersigned/Soussigné(e)

1.1

Naam
Surname/Nom

1.2

Voornamen
Given names/Prénoms

1.3

Geboorteplaats
Place of birth/Lieu de naissance

1.4

1.5

Geboortedatum

Dag

Maand

Jaar

Date of birth/Date de naissance

Day

Month

Year

Jour

Moi

Année

Nationaliteit
Nationality/Nationalité

1.6

Geboorteland
Country of birth/Pays natal

1.7

Burgerlijke staat
Civil status/Etat civil

1.8







Alleenstaand
Gehuwd
Gescheiden
Weduwe/weduwnaar
Overig:

Telefoonnummer
Phone no./Téléphone

1.9

Woonadres

Straat (Street/Rue)

Home address/Adresse de résidence
Huisnummer en toevoeging (Number/Numéro)

Postcode (Postcode/Code postal)

Plaats (City, Town/Ville)

Land (Country/Pays)

1.10

Burgerservicenummer
Citizen Service no./No d’identification
sociale et fiscale

1.11

Nummer paspoort/identiteitskaart

Paspoortnummer

Travel document no./ No du
document de voyage
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Gegevens huwelijkse/geregistreerde partner van ondergetekende
Details of sponsor’s spouse/registered partner / Conjoint du/de la soussigné(e)
In geval u getrouwd bent dan wel een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dient voor een
garantstelling tevens toestemming te worden verleend door uw huwelijkse/geregistreerde partner.

2.1

Naam
Surname/Nom

2.2

Voornamen
Given names/Prénoms

2.3

Burgerservicenummer
Citizen Service no./No d’identification
sociale et fiscale

2.4

Nummer paspoort/identiteitskaart
Travel document no./ No du
document de voyage

verklaart toestemming te verlenen voor de garantstelling.
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Verklaring
Als ondergetekende ga ik er mee akkoord dat mijn gegevens worden ingevoerd in de systemen van
Nederlandse autoriteiten belast met de verstrekking van visa kort verblijf (het nationaal VIS) en in het
Europese Visum Informatie Systeem (VIS) en daar gedurende maximaal vijf jaar worden opgeslagen. Tijdens
die periode zijn deze gegevens toegankelijk voor de visumautoriteiten, de autoriteiten die bevoegd zijn tot het
uitvoeren van visumcontroles aan de buitengrenzen en binnen de lidstaten en immigratie- en asielautoriteiten
in de lidstaten. Deze autoriteiten gebruiken de gegevens om te kunnen toetsen of is voldaan aan de
voorwaarden voor legale binnenkomst en legaal verblijf op het grondgebied van de lidstaten, te kunnen
vaststellen welke personen niet of niet langer aan deze voorwaarden voldoen en om een asielaanvraag te kunnen onderzoeken en te kunnen vaststellen wie belast is met dit onderzoek. Onder bepaalde voorwaarden zijn
de gegevens ook beschikbaar voor de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en voor Europol, met het oog
op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige criminaliteit. De
autoriteit van de lidstaat verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens is: Ministerie van Buitenlandse
Zaken, Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV), Postbus 20061, 2500 EB DEN HAAG. Het ministerie
van Buitenlandse Zaken.
Daarnaast ga ik ermee akkoord dat de op dit formulier vermelde gegevens, tezamen met gegevens uit andere
bronnen, worden gebruikt voor informatiegestuurd werken waaronder het opstellen van profielen om bevoegde
autoriteiten in staat te stellen de publieke taak op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van
vreemdelingen in Nederland optimaal te faciliteren.
Het is mij bekend dat ik het recht heb om van een lidstaat te verlangen dat mij wordt medegedeeld welke
gegevens over mij in het Europese VIS zijn opgeslagen en welke lidstaat deze gegevens naar het VIS heeft
verzonden, als ook welke gegevens over mij in de systemen van Nederlandse autoriteiten belast met de
verwerking visumaanvragen voor kort verblijf zijn opgeslagen en dat ik het recht heb te verlangen dat onjuiste
gegevens over mij worden gecorrigeerd en dat onrechtmatig verwerkte gegevens over mij worden vernietigd.
Op mijn uitdrukkelijk verzoek zal de autoriteit die mijn aanvraag onderzoekt, mij in kennis stellen van de wijze
waarop ik mijn recht tot controle van mijn persoonsgegevens kan uitoefenen en deze gegevens kan doen
verbeteren of vernietigen, met inbegrip van de daarmee verband houdende maatregelen krachtens de
nationale wetgeving van de betrokken lidstaat. Bij de nationale toezichthoudende autoriteit van die lidstaat kan
een verzoek worden ingediend met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Voor Nederland is
dit: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.
Het is mij bekend dat in het geval ik dit formulier niet naar waarheid invul, ik mij mogelijk schuldig maak aan
een strafbaar feit, zoals valsheid in geschrifte (strafbaar gesteld in artikel 225 Wetboek van Strafrecht). Er kan
aangifte tegen mij worden gedaan.

3.A

Ik verklaar hierbij de onder 4 genoemde vreemdeling logies te verstrekken
I herewith undertake to provide the foreign national as specified under 4 with accommodation
Je déclare me charger de l’hébergement de la personne nommée sous 4
> Kruis aan (Please tick/Veuillez cocher)

 Ja Yes/Oui
 Nee No/Non
3.1

Wat is de reden voor uitnodigingen
logiesverstrekking?
Why have you undertaken to sponsor
the foreign national in question and
provide them with accommodation? /
Raisons de l’invitation et de
l’hébergement de la personne concernée
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3.2

Verblijfsduur van het bezoek

 Dagen (Days/Assigner)
 Weken (Weeks/ Les semaines)
 Maanden (Months/Les mois)

How long will the visit take? /
Durée de la visite
3.3

Wat is de verwantschap/relatie tot de
visumaanvrager?
In what way are you related to/
connected with the visa applicant? /
Lien (familial ou non) avec la personne
concernée

In geval u namens een organisatie of bedrijf de onder 4 vermelde persoon uitnodigt, gelieve de volgende
gegevens te verstrekken:
Naam bedrijf/organisatie
Adres

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer
Inschrijfnummer Kamer van
.Koophandel
3.B

Ik stel me garant voor de onder 4 genoemde vreemdeling
I will sponsor the foreign national as specified under 4
Je me porte garant de la personne nommée sous 4
> Kruis aan (Please tick/Veuillez cocher)

 Ja Yes/Oui
 Nee No/Non
Ik (ondergetekende) verklaar hierbij garant te staan voor de betaling van de kosten van het verblijf, de
medische verzorging en de repatriëring die worden veroorzaakt door onder 4. genoemde persoon en dit
gedurende een periode van 5 jaar of zoveel korter als het verblijf van de vreemdeling duurt, te rekenen vanaf
de binnenkomst van die persoon op het Schengengrondgebied, tot een maximum van € 10.000 per jaar, voor
zover deze kosten anders ten laste zouden komen van de Staat en/of openbare lichamen. De garantstelling
eindigt als op afdoende wijze kan worden aangetoond dat de onder 4. genoemde persoon de Schengenruimte
heeft verlaten (te denken aan een uitreisstempel aangebracht door een Schengenstaat of inreisstempel
aangebracht door een met de grenscontrole belaste overheid in het land van herkomst).
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Visumplichtige vreemdeling
Foreign national who requires a visa/Personne soumise à l’obligation de visa

4.1

Naam
Surname/Nom

4.2

Voornamen
Given names/Prénoms

4.3

Geboortedatum

Dag

Maand

Jaar

Date of birth/Date de naissance

4.4

Huidige nationaliteit
Current nationality/Nationalité actuelle

4.5

Nationaliteit bij geboorte
Nationality at birth/Nationalité à la
naissance

4.6

Geboorteland
Country of birth/Pays natal

4.7

Burgerlijke staat
Civil status/Etat civil

4.8

Woonadres







Alleenstaand (Single/ Célibataire)
Gehuwd (Married/ Marié)
Gescheiden (Divorced/ Divorcé)
Weduwe/weduwnaar (Widow/widower/ Veuf)
Overig (Other/ Autre):

Straat (Street/Rue)

Home address/Adresse de résidence
Huisnummer en toevoeging (Number/Numéro)

Postcode (Postcode/Code postal)

Plaats (City, Town/Ville)

Land (Country/Pays)
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Ondertekening
Signature/Signature
De ondertekening moet plaatsvinden in het bijzijn van een bevoegd ambtenaar van de gemeente
La signature doit être placée en présence d’un fonctionnaire municipal compétent
The document must be signed in the presence of an authorised municipal officer|
Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld
I declare I have completed the form truthfully
Je déclare avoir rempli le formulaire honnêtement

5.1

Plaats
City, Town/Ville

5.2

5.3

Datum

Dag

Maand

Jaar

Date/Date

Day

Month

Year

Jour

Mois

Année

Handtekening logiesverstrekker/
garantsteller
Signature of host/sponsor /
Signature de la personne se portant
garant/se chargeant de l’hébergement

5.4

Handtekening partner in geval tevens
sprake is van garantstelling
Signature of spouse/registered partner
of host/sponsor /
Signature du conjoint de la personne se
portant garant/se chargeant de
l’hébergement

Onderstaande ruimte vult alleen de gemeente in

5.5

Legalisatie gemeente

5.6

Gezien voor legalisatie van de
handtekening van

5.7

Namens de Burgemeester van de
gemeente

1310-2021/2

7

