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1 Over dit formulier 

 

1.1 Opbouw specificatie Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking 

Deze specificatie is opgebouwd uit meerdere blokken, namelijk: 

 
Bloknummer Omschrijving 

 

1 Inloggen 

2 Algemene verklaring 

3 Verklaring particuliere logiesverstrekking 

4 Verklaring Garantstelling 

5 Visumplichtige vreemdeling 

6 Afronden 

 

- Dit formulier dient voorzien te zijn van het logo van de IND: 

 

 

- Het logo is hier te downloaden: https://ind.nl/_catalogs/masterpage/ind/images/logo.gif   

  

https://ind.nl/_catalogs/masterpage/ind/images/logo.gif
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2 Uitgewerkt formulier 

 

2.1 Inloggen 

Hier komt het vaste blok Inloggen Burger.  

Geprefilled dient te worden: 

 Geslacht 
 Naam 
 Voornaam 
 Geboorteplaats 
 Geboortedatum 
 Nationaliteit 

 Geboorteland 
 Burgerlijke staat 

 
Facultatief kan gekozen worden om hier e-mail en/of telefoonnummer in te voeren 
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2.2 Algemene Verklaring 

 Blok 2: algemene verklaring 
 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor 

de aanvrager 

ja 

  1 Verklaring  Tekst 
Verklaring 

Als ondergetekende ga ik er mee akkoord dat de op dit formulier vermelde gegevens worden ingevoerd 

in het Visum Informatie Systeem (VIS)* en daar gedurende maximaal vijf jaar worden opgeslagen. 

Tijdens die periode zijn zij toegankelijk voor de visumautoriteiten die bevoegd zijn tot het uitvoeren van 

visumcontroles aan de buitengrenzen en binnen de lidstaten, immigratie- en asielautoriteiten in de 

lidstaten, zodat deze kunnen toetsen of is voldaan aan de voorwaarden voor legale binnenkomst en 

legaal verblijf op het grondgebied van de lidstaten, kunnen vaststellen welke personen niet of niet 

langer aan deze voorwaarden voldoen, een asielaanvraag kunnen onderzoeken en 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 Migratiebeleid (DCM), Postbus 20061, 2500 EB DEN HAAG 

www.rijksoverheid.nl 

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 VIS zijn opgeslagen en welke lidstaat deze gegevens naar het VIS heeft 

verzonden, 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 Bescherming Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. 

  

* Voor zover het VIS operationeel is. 

http://www.rijksoverheid.nl/
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2.3 Verklaring particuliere logiesverstrekking 

 Blok 3: Verklaring particuliere logiesverstrekking 
 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Ik verklaar hierbij de genoemde 

vreemdeling logies te verstrekken 

Ja/nee  
Ja/nee 

Verplicht 
Als het antwoord nee is, wordt dit blok beëindigd. 

2 Wat is de reden voor uitnodiging en 
logiesverstrekking 

 

 Rondje NL fietsen Tekst 500  ja 
 

  

3 Verblijfsduur van het bezoek, in dagen 12 dagen Tekst 100 ja Toelichting: max. 90 dagen binnen een periode van 180 dagen 

4 Wat is de verwantschap-relatie tot de 

visumaanvrager?  

Zus              ja 
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2.4 Verklaring Garantstelling 

 Blok 4: Garantstelling 
 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Ik stel me garant voor de vreemdeling  Ja/nee              ja 
 

Als het antwoord nee is, wordt dit blok beëindigd.  

Als het antwoord nee is, en ook het antwoord in 2.3 nummer 1 is nee, 

dan wordt het formulier beëindigd.  
 

Als het antwoord ja, is dient de partner ook in te loggen, als de 

aanvrager gehuwd is/een geregistreerd partner heeft.  

 

 

2 Nodigt u de visumaanvrager uit namens 

een bedrijf of organisatie 

Ja/nee  Ja/nee Ja Als het antwoord ja is, dan de naw-gegevens, telefoonnummer en 

Kvk_nummer. Indien mogelijk via pre-fill 

3 Tekst Verklaring  tekst  ja 
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 het volgende onderdeel 

genoemde persoon en dit gedurende een periode van 5 jaar of zoveel 

korter als het verblijf van de genoemde persoon duurt, te rekenen 

vanaf de binnenkomst van die persoon op het Schengengrondgebied, 

tot een maximum van € 10.000 per visumplichtige vreemdeling 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 het volgende 

onderdeel 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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2.5 Visumplichtige vreemdeling 

 Blok 5: Visumplichtige vreemdeling 
 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Naam 

 

 Van der Velden Tekst 200  ja 
 

  

2 Voornamen Piet Tekst 100 ja  

3 Geslacht m/v   ja  

4 Geboortedatum  13-05-1935 datum dd-mm-eejj  ja 
 

Datum mag niet in de toekomst liggen. 

Dag en maand mogen de waarde 00 bevatten 

 

5 Huidige Nationaliteit Chinese Tekst 100   

6 Nationaliteit bij geboorte Australische Tekst 100   

7 Geboorteland      

8 Burgerlijke staat Ongehuwd 

Gehuwd 

Gescheiden 

Weduwe/weduwnaar 

Geregistreerd 

partnerschap 
Anders, namelijk. 

 

Tekst 100   

9 Woonadres (adres, postcode, plaats en 

land) 

Yajun Garden, YaxiJie 

2#301, 

XinGang East Road, 

Haizhu, Guangzhou, 

China 

Tekst 200   

10 Nodigt u nog een visumplichtige 

vreemdeling uit voor deze zelfde periode? 

Ja/nee Ja/nee  Ja Als het antwoord Ja is, start blok 2.5 dan opnieuw (max. 4 keer) 

Als het antwoord Nee is, dan wordt het formulier beëindigd.  

 

 

 

2.6 Afronden 

Hier komt het vaste blok Afronden. 
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