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9 SEPTEMBER 1998. — Omzendbrief betreffende de verbintenis tot
tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk,

Bij de wet van 15 juli 1996 werd een artikel 3bis ingevoegd in de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Dit artikel
strekt ertoe de hoofdlijnen van de verbintenis tot tenlasteneming aan te
geven.
De nadere modaliteiten van deze verbintenis tot tenlasteneming

worden geregeld in de artikelen 17/2 tot 17/6 van het koninklijk besluit
van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Zo werd
ondermeer een uniform document voor de verbintenis tot tenlastene-
ming gecreëerd overeenkomstig het model van de bijlage 3bis dat
gevoegd werd bij hetzelfde koninklijk besluit.
De bedoeling van deze omzendbrief is nadere uitleg te verschaffen

aangaande de verbintenis tot tenlasteneming alsmede enkele prakti-
sche problemen te behandelen die in dit kader gerezen zijn.

I. Situering van het kader waarin de verbintenis tot tenlasteneming
zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 kan
gebruikt worden
A. Een mogelijkheid van bewijs van voldoende middelen van bestaan

voor vreemdelingen die een kort verblijf in het Rijk beogen
A.1. Een mogelijkheid van bewijs van voldoende middelen van

bestaan
Een vreemdeling dient bij het betreden van het Schengengrondge-

bied ondermeer aan te tonen dat hij beschikt over voldoende middelen
van bestaan, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor
de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een
derde Staat waar zijn toelating is gewaarborgd (artikel 5, c, van de
Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen van
19 juni 1990 en artikel 3, eerste lid, 4°, van de wet van 15 decem-
ber 1980).
Indien vastgesteld wordt dat een vreemdeling het Schengengrond-

gebied wenst te betreden zonder in het bezit te zijn van voldoende
middelen van bestaan, zal de vreemdeling door de met grenscontrole
belaste overheden teruggedreven worden (artikel 3, eerste lid, 4°, van
de wet van 15 december 1980).
Normaliter dient de vreemdeling in kwestie in het bezit te zijn van

persoonlijke middelen van bestaan.
De reglementering inzake de verbintenis tot tenlasteneming biedt de

vreemdeling die niet beschikt over persoonlijke middelen van bestaan
toch nog de mogelijkheid om het Schengengrondgebied te betreden,
door beroep te doen op een garant die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 3bis van de wet van 15 december 1980.
Voor vreemdelingen die beschikken over voldoende middelen van

bestaan om hun kosten voor (kort) verblijf in België te dekken moet er
dus geen verbintenis tot tenlasteneming aangegaan worden.
A.2. Voor vreemdelingen die een verblijf van niet meer dan drie

maanden in het Rijk beogen
De aandacht dient gevestigd te worden op het feit dat de verbintenis

tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van
15 december 1980 enkel bedoeld is voor vreemdelingen die een kort
verblijf, namelijk een verblijf van maximaal drie maanden, in het Rijk
beogen.
Meer specifiek is de verbintenis tot tenlasteneming vooral bedoeld

voor vreemdelingen die naar het Rijk wensen te komen voor toeris-
tische doeleinden of voor familiebezoek en die zelf niet beschikken over
voldoende middelen van bestaan.
Deze verbintenis tot tenlasteneming kan echter ook gebruikt worden

door vreemdelingen die een visum wensen te bekomen met het oog op
het afsluiten van een huwelijk in het Rijk en zelf niet beschikken over
voldoende middelen van bestaan (zie punt 5.A. van de omzendbrief
van 28 augustus 1997 betreffende de procedure van de huwelijksafkon-
diging en de documenten die dienen overgelegd te worden ten einde
een visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk in het Rijk te
bekomen en ten einde een visum gezinshereniging op basis van een
huwelijk afgesloten in het buitenland te bekomen, Belgisch Staatsblad,
1 oktober 1997).
B. Verbintenissen tot tenlasteneming die te onderscheiden zijn van de

verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet
van 15 december 1980
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9 SEPTEMBRE 1998. — Circulaire relative à l’engagement de prise en
charge visé à l’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étran-
gers

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume,

La loi du 15 juillet 1996 a inséré un article 3bis dans la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers. Cet article contient les grandes lignes du
système de l’engagement de prise en charge.

Les modalités de cet engagement de prise en charge sont décrites
dans les articles 17/2 à 17/6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers. Un document uniforme d’engagement de prise en charge,
conforme au modèle figurant à l’annexe 3bis jointe au même arrêté
royal, a entre autres été créé.

L’objectif de la présente circulaire est d’expliciter les règles relatives à
l’engagement de prise en charge ainsi que de résoudre certains
problèmes pratiques survenus dans ce cadre.

I. Rappel du cadre dans lequel l’engagement de prise en charge visé
à l’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 peut être utilisé

A. Moyen de preuve des moyens de subsistance suffisants pour les
étrangers qui veulent effectuer un court séjour dans le Royaume
A.1. Moyen de preuve des moyens de subsistance suffisants

Afin de pouvoir pénétrer sur le territoire Schengen, l’étranger doit
entre autres prouver qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants,
tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays
de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission
est garantie (article 5, c, de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 19 juin 1990 et article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi du
15 décembre 1980).

S’il est constaté que l’étranger tente de pénétrer sur le territoire
Schengen sans être en possession de moyens de subsistance suffisants,
l’étranger sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux
frontières (article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980).

L’étranger en question doit en principe être en possession de moyens
de subsistance personnels.
La réglementation relative à l’engagement de prise en charge offre

toutefois à l’étranger qui ne dispose pas de moyens de subsistance
personnels la possibilité de pénétrer sur le territoire Schengen, en
faisant appel à un garant qui réunit les conditions de l’article 3bis de la
loi du 15 décembre 1980.
Les étrangers qui disposent de moyens de subsistance suffisants pour

couvrir les frais de leur (court) séjour en Belgique ne doivent donc pas
disposer d’un engagement de prise en charge.
A.2. Possibilité offerte aux étrangers qui désirent séjourner trois mois

au maximum dans le Royaume
J’attire votre attention sur le fait que l’engagement de prise en charge

prévu à l’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 ne concerne que les
étrangers qui désirent effectuer un court séjour, de trois mois au
maximum, dans le Royaume.

L’engagement de prise en charge est plus spécifiquement destiné aux
étrangers qui désirent venir dans le Royaume à des fins touristiques ou
pour une visite familiale, et qui ne disposent pas personnellement de
moyens de subsistance suffisants.
Cet engagement de prise en charge peut toutefois être également

utilisé par les étrangers qui souhaitent obtenir un visa en vue de
conclure un mariage dans le Royaume et qui ne disposent pas
personnellement de moyens de subsistance suffisants (voir point 5.A.
de la circulaire du 28 août 1997 relative à la procédure de publication
des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin
d’obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou
d’obtenir un visa de regroupement familial sur la base d’un mariage
conclu à l’étranger, Moniteur belge, 1er octobre 1997).

B. Distinction entre l’engagement de prise en charge prévu à l’arti-
cle 3bis de la loi du 15 décembre 1980 et d’autres engagements de prise
en charge
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Er dient onderstreept te worden dat de verbintenis tot tenlastene-
ming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 en
het daarmee corresponderende model van de bijlage 3bis gevoegd bij
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 enkel en alleen bedoeld is als
bewijs van voldoende middelen van bestaan voor vreemdelingen die
een kort verblijf in het Rijk beogen.

Het model van de bijlage 3bismag niet gehanteerd worden als bewijs
van voldoende middelen van bestaan voor vreemdelingen die een
machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wensen
te bekomen om er te studeren. Conform artikel 60 van de wet van
15 december 1980 en artikel 101, tweede lid, van het koninklijk besluit
van 8 oktober 1981 dient immers de verbintenis tot tenlasteneming
overeenkomstig het model van bijlage 32, gevoegd bij het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981, gebruikt te worden.
Verder dienen vreemdelingen die een machtiging tot verblijf van

meer dan drie maanden in het Rijk wensen te verkrijgen op basis van
samenwoonst in het kader van een duurzame relatie, de verbintenis tot
tenlasteneming te gebruiken overeenkomstig het model dat gevoegd
werd bij de omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het
verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het
kader van een duurzame relatie (Belgisch Staatsblad, 14 november 1997).

C.De verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van
de wet van 15 december 1980, mag nooit gehanteerd worden in het
kader van de procedure gezinshereniging zoals geregeld in arti-
kel 12bis van de wet van 15 december 1980 en artikel 26 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981

Er dient nogmaals aan herinnerd te worden dat noch de vreemdeling
die een vreemdeling wenst te komen vervoegen in het kader van
gezinshereniging, noch de vreemdeling die zich laat vervoegen, het
bewijs dienen te leveren van voldoende middelen van bestaan. In dit
kader kan verwezen worden naar punt 3.C. van de omzendbrief van
28 februari 1995 betreffende de procedure bepaald bij artikel 12 bis van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
en betreffende het recht op verblijf van de vreemdelingen bedoeld in
artikel 10 van dezelfde wet (Belgisch Staatsblad, 31 maart 1995).
Aangezien in geen geval het bewijs van voldoende middelen van

bestaan moet geleverd worden om te genieten van het recht op
gezinshereniging zoals geregeld in artikel 10 van de wet, mag er ook
geen verbintenis tot tenlasteneming van de betrokkenen geëist worden.

II Nadere modaliteiten van de verbintenis tot tenlasteneming

A. Voor wie kan de verbintenis tot tenlasteneming aangegaan
worden ?
De verbintenis tot tenlasteneming kan aangegaan worden zowel ten

opzichte van niet-visumplichtige vreemdelingen (artikel 17/3 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981) als ten opzichte van visumplich-
tige vreemdelingen (artikel 17/4 van hetzelfde koninklijk besluit) en
hun echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen ten laste.
Zoals hierboven reeds vermeld werd, dient een vreemdeling die het

Schengengrondgebied betreedt voor een kort verblijf, op straffe van
terugdrijving aan te tonen dat hij beschikt over voldoende middelen
van bestaan. Deze regel geldt zowel voor visumplichtige vreemdelin-
gen als voor niet-visumplichtige vreemdelingen.
Niet-visumplichtige vreemdelingen die in eigen hoofde niet beschik-

ken over voldoende middelen van bestaan, kunnen dus eveneens een
verbintenis tot tenlasteneming overeenkomstig het model van de
bijlage 3 bis bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, gebruiken als
bewijs van het bezit van voldoende middelen van bestaan.
De aandacht dient erop gevestigd te worden dat verbintenissen tot

tenlasteneming enkel kunnen aangegaan worden t.o.z. van vreemde-
lingen die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europees
Economische Ruimte (E.U.-Lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechten-
stein).
De E.E.R.-onderdanen genieten immers van het beginsel van vrij

verkeer en kunnen zich ongehinderd naar een andere E.E.R.-Lidstaat
begeven waarbij ze indien ze slechts een kort verblijf beogen, nooit het
bewijs dienen te leveren van hun middelen van bestaan. Het gebruik
van de verbintenis tot tenlasteneming in dit kader is dus volstrekt
irrelevant en overbodig.

B. Wie kan een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen ?
Artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 bepaalt in dit kader dat

een verbintenis tot tenlasteneming enkel kan onderschreven worden
door een natuurlijke persoon die over voldoende middelen beschikt en
die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is
om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Il est à souligner que l’engagement de prise en charge prévu à l’article
3bis de la loi du 15 décembre 1980 et le modèle figurant à l’annexe 3bis
de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, qui y correspond, peut uniquement
être utilisé comme preuve des moyens de subsistance suffisants des
étrangers qui désirent effectuer un court séjour dans le Royaume.

Le modèle figurant à l’annexe 3bis de cet arrêté ne peut pas être utilisé
comme preuve des moyens de subsistance suffisants des étrangers qui
désirent obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois dans le
Royaume afin d’y suivre des études. Conformément à l’article 60 de la
loi du 15 décembre 1980 et à l’article 101, alinéa 2, de l’arrêté royal du
8 octobre 1981, il doit dans ce cas être fait usage d’un engagement de
prise en charge conforme au modèle figurant à l’annexe 32 de l’arrêté
royal du 8 octobre 1981.
Les étrangers qui désirent obtenir une autorisation de séjour de plus

de trois mois dans le Royaume sur la base de la cohabitation dans le
cadre d’une relation durable doivent quant à eux utiliser un engage-
ment de prise en charge conforme au modèle figurant en annexe de la
circulaire du 30 septembre 1997 relative à l’octroi d’une autorisation de
séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d’une relation
durable (Moniteur belge, 14 novembre 1997).

C. L’engagement de prise en charge prévu à l’article 3bis de la loi du
15 décembre 1980 ne peut jamais être utilisé dans le cadre de la
procédure de regroupement familial prévue à l’article 12bis de la loi du
15 décembre 1980 et à l’article 26 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981

Il convient encore de rappeler que ni l’étranger qui désire rejoindre
un étranger dans le cadre du regroupement familial, ni l’étranger
rejoint dans ce cadre ne doivent apporter la preuve de moyens de
subsistance suffisants. Il peut être renvoyé à ce sujet au point 3.C. de la
circulaire du 28 février 1995 relative à la procédure prévue à l’arti-
cle 12 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers et concernant le droit de
séjour des étrangers visés à l’article 10 de la même loi (Moniteur belge,
31 mars 1995).

Dans la mesure où l’étranger ne doit jamais apporter la preuve de
moyens de subsistance suffisants pour bénéficier du droit au regroupe-
ment familial prévu à l’article 10 de la loi, il ne peut jamais être exigé
que les intéressés produisent un engagement de prise en charge.

II. Modalités de l’engagement de prise en charge

A. A l’égard de quel étranger un engagement de prise en charge
peut-il être souscrit ?
L’engagement de prise en charge peut être souscrit tant à l’égard d’un

étranger qui n’est pas soumis à l’obligation du visa (article 17/3 de
l’arrêté royal du 8 octobre 1981) qu’à l’égard d’un étranger soumis à
l’obligation du visa (article 17/4 du même arrêté royal) et de leurs
conjoint et enfant(s) mineur(s) à charge.
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, lorsqu’il pénètre sur le territoire

Schengen pour un court séjour, l’étranger doit prouver qu’il dispose de
moyens de subsistance suffisants, sous peine de refoulement. Cette
règle vaut tant pour les étrangers soumis à l’obligation du visa que
pour les étrangers non soumis à cette obligation.
Les étrangers non soumis à l’obligation du visa qui ne disposent pas

personnellement de moyens de subsistance suffisants peuvent donc
également utiliser un engagement de prise en charge, conforme au
modèle figurant à l’annexe 3bis de l’arrêté royal, à titre de preuve de la
possession de moyens de subsistance suffisants.
Il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’un engagement de prise

en charge ne peut être souscrit qu’à l’égard d’étrangers non ressortis-
sants d’un Etat membre de l’Espace économique européen (Etats
membres de l’Union européenne, Islande, Liechtenstein et Norvège).

Les ressortissants des Etats membres de l’E.E.E. bénéficient en effet
du principe de la libre circulation des personnes et peuvent se rendre
sans entrave dans un autre Etat membre de l’E.E.E. en vue d’un court
séjour, sans devoir apporter la preuve de leurs moyens de subsistance.
L’usage d’un engagement de prise en charge est par conséquent tout à
fait irrelevant et superflu dans ce cadre.

B. Qui peut souscrire un engagement de prise en charge ?
L’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 dispose à ce sujet qu’un

engagement de prise en charge doit être souscrit par une personne
physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la
nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique
pour une durée illimitée.
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B.1. Een natuurlijke persoon
In principe kan een verbintenis tot tenlasteneming enkel aangegaan

worden door een natuurlijke persoon.
Dit houdt in dat vennootschappen en verenigingen geen verbintenis

tot tenlasteneming kunnen onderschrijven.

Indien vreemdelingen in het kader van academische, wetenschappe-
lijke (1), socio-culturele (2), humanitaire (3) of sportieve activiteiten (4),
uitgenodigd worden door een instelling waarvan de activiteiten
wettelijk erkend zijn en /of een zekere faam genieten en die hiervoor
eventueel overheidssubsidies ontvangt, kan één persoon die optreedt in
naam of in opdracht van deze instelling, een verbintenis tot tenlaste-
neming onderschrijven voor de betrokken vreemdelingen (maximaal
15 personen).
Indien deze instelling deze personen volledig begeleidt tijdens hun

verblijf in het Rijk, en hun verblijf in al haar aspekten (onderdak,
voeding, zakgeld,...) financieel ondersteunt en daarvan een bewijs
overmaakt, is voor de verlening van het visum niet noodzakelijk een
verbintenis tot tenlasteneming vereist, aangezien de evaluatie van het
bezit van voldoende middelen van bestaan in hoofde van de betrokken
vreemdelingen op dat moment bijzonder soepel zal gebeuren.
Voor wat betreft privé-personen, een verbintenis tot tenlasteneming

kan enkel aangegaan worden door één individu die in eigen hoofde
dient te beschikken over voldoende middelen van bestaan. Het is
m.a.w. niet mogelijk dat verschillende individuen een verbintenis tot
tenlasteneming onderschrijven ten opzichte van dezelfde vreemdeling.
Deze regeling geldt ook voor echtparen die beiden over eigen

inkomsten beschikken : er kan slechts één persoon de verbintenis tot
tenlasteneming onderschrijven die in eigen hoofde moet beschikken
over voldoende middelen van bestaan.
Indien de echtgenoten bewijzen dat ze gehuwd zijn onder het stelsel

van gemeenschap van goederen, kunnen de inkomsten van beide
echtgenoten echter wel in aanmerking genomen worden.
Privé-personen kunnen zich afhankelijk van hun middelen van

bestaan garant stellen voor meerdere vreemdelingen. In principe dient
er een model bijlage 3bis opgesteld te worden per vreemdeling [en zijn
echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen ten laste] die men ten laste
neemt.

B.2. Die beschikt over voldoende middelen van bestaan
a) Principe
Het moet in dit kader gaan om een regelmatig inkomen dat bekomen

wordt uit arbeid in ondergeschikt verband, uit zelfstandige activiteiten
of uit toelages van de overheid in de brede zin van het woord
(kindergeld, pensioen, gehandicaptenuitkeringen,...).
Verder zal er in dit verband rekening gehouden worden met de

samenstelling van het gezin van de garant en met specifieke omstan-
digheden, zoals de wijze van huisvesting van de vreemdeling en de
familieband tussen de garant en de vreemdeling.
Gelet op het bovenvermelde kunnen er geen vaste bedragen in dit

kader bepaald worden. De Dienst Vreemdelingenzaken zal geval per
geval bekijken of de garant beschikt over voldoende middelen van
bestaan.
b) Bewijs
Als bewijs van voldoende middelen van bestaan dient de garant een

(gewone) kopie van de loonfiche over te leggen of een (gewone) kopie
van een document opgesteld door een openbare overheid, waaruit de
maandelijkse of jaarlijkse netto-/bruto-inkomsten blijken van de garant
of enig ander document waarin het bedrag van de inkomsten van de
garant vermeld worden (zie de artikelen 17/3, § 1, 1° en 17/4, § 2, 1°,
van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981).
Worden ondermeer aanvaard in dit kader : loonfiches, pensioenfi-

ches, bewijs van werkloosheidsuitkeringen, rekeninguittreksels van de
laatste drie maanden, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar,...

B.3. Die de Belgische nationaliteit bezit of gemachtigd of toegelaten is
om voor onbeperkte duur in België te verblijven
a) Principe
Elke Belgische onderdaan kan een verbintenis tot tenlasteneming

onderschrijven. Ook vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten zijn
tot een verblijf voor onbeperkte duur in het Rijk of tot vestiging kunnen
zich garant stellen voor een vreemdeling.
b) Bewijs
Als bewijs van de Belgische nationaliteit kan een nationaliteitsbewijs

afgegeven door de gemeente van verblijf overgemaakt worden. Een
gewone kopie van de voorzijde en de achterzijde van de identiteitskaart
die overgemaakt wordt door de Belgische onderdaan in kwestie,
volstaat in dit kader echter ook. Bij twijfel kan immers het Rijksregister
geraadpleegd worden.

B.1. Une personne physique
Un engagement de prise en charge ne peut en principe être souscrit

que par une personne physique.
Cela signifie que ni les sociétés, ni les associations ne peuvent

souscrire un engagement de prise en charge.

Lorsque des étrangers sont invités dans le cadre d’activités académi-
ques, scientifiques (1), socio-culturelles (2), humanitaires (3) ou sporti-
ves (4), par une institution dont les activités sont légalement reconnues
et/ou qui bénéficie d’une certaine réputation et obtient éventuellement
des subsides à cet effet, un engagement de prise en charge peut être
souscrit à l’égard des étrangers intéressés (15 personnes au maximum)
par une personne agissant au nom ou sur mandat de cette institution.

Si cette institution prend entièrement en charge ces étrangers lors de
leur séjour dans le Royaume, dans tous les aspects de celui-ci, y
compris financiers (logement, nourriture, argent de poche,....), et en
apporte la preuve, l’octroi d’un visa n’est pas nécessairement subor-
donné à un engagement de prise en charge, l’évaluation de la
possession de moyens de subsistance suffisants par les étrangers
intéressés étant plus souple dans cette hypothèse.
En ce qui concerne les personnes privées, l’engagement de prise en

charge ne peut être souscrit que par un seul individu qui doit disposer
personnellement de moyens de subsistance suffisants. Cela signifie que
la souscription par plusieurs individus d’un engagement de prise en
charge à l’égard du même étranger n’est pas possible.
Cette règle vaut également pour les conjoints qui disposent chacun

de revenus propres : seule une de ces deux personnes peut souscrire
l’engagement de prise en charge et cette personne doit disposer
personnellement de moyens de subsistance suffisants.
Si les conjoints apportent la preuve qu’ils sont mariés sous le régime

de la communauté des biens, les revenus des deux conjoints pourront
toutefois être pris en considération.
En fonction de leurs moyens de subsistance, les personnes privées

peuvent s’engager à prendre en charge plusieurs étrangers. En principe,
elles doivent souscrire un engagement de prise en charge, conforme au
modèle figurant à l’annexe 3bis, par étranger (et son conjoint et son ou
ses enfant(s) mineur(s) d’âge à charge) pris en charge.

B.2. Une personne disposant de moyens de subsistance suffisants
a) Principe
Il doit s’agir dans ce cadre de revenus réguliers obtenus dans le cadre

d’une activité salariée ou indépendante ou découlant d’allocations
émanant d’une autorité au sens large (allocations familiales, pension,
allocations d’handicapé,...).
Il sera en outre tenu compte de la composition du ménage du garant

et de circonstances particulières, telles que le mode de logement de
l’étranger et le lien de famille existant entre celui-ci et le garant.

Dans ces conditions, il ne peut être établi de montant fixe de moyens
de subsistance suffisants dans ce cadre. Il appartient à l’Office des
étrangers d’examiner cas par cas si le garant dispose de moyens de
subsistance suffisants.
b) Preuve
A titre de preuve de ses moyens de subsistance suffisants, le garant

doit produire une copie (simple) de sa fiche de salaire ou d’un
document établi par une autorité publique, attestant ses revenus nets
ou bruts, mensuels ou annuels, ou de tout autre document mentionnant
le montant de ses ressources (voir articles 17/3, § 1er, 1°, et 17/4, § 2, 1°,
de l’arrêté royal du 8 octobre 1981).

Sont entre autres acceptés dans ce cadre les documents suivants :
fiches de salaire, fiches de pension, preuve de la perception d’alloca-
tions de chômage, extraits de compte des trois derniers mois, avertis-
sement - extrait de rôle de l’année précédente,...
B.3. Une personne qui possède la nationalité belge ou qui est

autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée
a) Principe
Tout ressortissant belge peut souscrire un engagement de prise en

charge. Il en est de même des étrangers autorisés ou admis à séjourner
dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisés à s’y établir.

b) Preuve
A titre de preuve de sa nationalité belge, le garant peut produire une

preuve de sa nationalité délivrée par la commune de sa résidence. La
production par le ressortissant belge d’une simple copie des deux faces
(recto et verso) de sa carte d’identité est également suffisante dans ce
cadre. En cas de doute, le registre national peut en effet être consulté.
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Voor wat betreft de niet-E.E.R.-vreemdelingen, zij kunnen eveneens
een gewone kopie van hun (gele) identiteitskaart voor vreemdelingen
overmaken of van hun bewijs tot inschrijving in het vreemdelingenre-
gister (B.I.V.R.), dat afgegeven werd in het kader van een verblijf voor
onbeperkte duur.
De aandacht dient erop gevestigd te worden dat vreemdelingen die

beschikken over een B.I.V.R. dat afgegeven werd in het kader van een
verblijf voor beperkte duur (bijv. studenten, werknemers,...), niet in
aanmerking komen om een verbintenis tot tenlasteneming zoals
bedoeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 te onderteke-
nen.
Voor wat betreft de E.E.R-vreemdelingen, zij kunnen een gewone

kopie overmaken van hun (blauwe) verblijfskaart. E.E.R-
vreemdelingen die slechts in het bezit zijn van een attest van
immatriculatie komen niet in aanmerking om een verbintenis tot
tenlasteneming zoals bedoeld in artikel 3bis van de wet van 15 decem-
ber 1980 te ondertekenen.
Bepaalde E.E.R.- en niet- E.E.R.-vreemdelingen zijn houders van

speciale verblijfskaarten afgegeven door de Protocoldienst van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken op basis van het koninklijk besluit
van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in
België van bepaalde vreemdelingen (Belgisch Staatsblad, 17/12/1991).
Gelet op het feit dat zij noch gemachtigd noch toegelaten zijn om voor
onbepaalde duur in België te verblijven, kunnen zij geen verbintenis tot
tenlasteneming zoals bedoeld in artikel 3bis van de wet van 15 decem-
ber 1980 ondertekenen.
Indien deze personen zich toch wensen garant te stellen t.o.z. van een

vreemdeling kunnen zij zich richten tot de Protocoldienst van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

C. Op wat heeft de verbintenis tot tenlasteneming betrekking ?
Conform artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 verbindt de

garant zich gedurende een termijn van twee jaar ten opzichte van de
vreemdeling, de Belgische Staat en elk bevoegd openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn om de kosten van gezondheidszorgen, verblijf
en repatriëring van de vreemdeling te zijnen laste te nemen. Verder
wordt nader geëxpliciteerd dat de persoon die de verbintenis tot
tenlasteneming ondertekend heeft, samen met de vreemdeling hoofd-
elijk aansprakelijk is voor het betalen van diens kosten van gezond-
heidszorgen, verblijf en repatriëring.
C.1. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de kosten van gezondheids-

zorgen, verblijf en repatriëring van de vreemdeling
a) Dit betekent in eerste instantie dat indien een O.C.M.W. ingevolge

de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kosten van gezondheids-
zorgen en verblijf gedragen heeft, zij zowel de vreemdeling als de
garant kan aanspreken om het totale bedrag te recupereren.
In dit kader dient onderstreept te worden dat een O.C.M.W. verplicht

is de bovenvermelde kosten te dragen, indien de hogervermelde wet
van 8 juli 1976 dit voorschrijft. Zij kan m.a.w. niet weigeren tussen te
komen door te verwijzen naar de garant die een verbintenis tot
tenlasteneming onderschreven heeft voor de betrokken vreemdeling.
Zij is wel gerechtigd om de kosten te recuperen van de garant. Het is
dan ook aangewezen dat de garant een verzekering voor de vreemde-
ling afsluit die zijn gezondheidszorgen dekt.
Verder dient in dit verband ook nog gewezen te worden op het feit

dat een garant enkel kan aangesproken worden voor de kosten die door
een O.C.M.W. gedragen werden naar aanleiding van het verstrekken
van courante gezondheidszorgen. Een garant kan nooit aangesproken
worden voor kosten die door het O.C.M.W. gedragen werden in het
kader van dringende medische hulpverlening.
De garant zal m.a.w. nooit aangesproken kunnen worden in het geval

dat de vreemdeling voor wie hij zich garant heeft gesteld, onverwachts
(bijv. ingevolge een ongeval) dient gehospitaliseerd te worden.
b) In tweede instantie betekent dit dat indien een vreemdeling in een

gesloten centrum verblijft met het oog op zijn repatriëring ingevolge de
bepalingen van de wet van 15 december 1980, de Belgische Staat en in
concreto de Dienst Vreemdelingenzaken zich zowel tot de vreemdeling
als tot de garant kan wenden om de kosten van verblijf, gezondheids-
zorgen en repatriëring terug te vorderen.

C.2. Gedurende een termijn van twee jaar vanaf het betreden van het
Schengengrondgebied
Zoals hierboven reeds vermeld werd, is de verbintenis tot tenlaste-

neming zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980
enkel bedoeld voor vreemdelingen die een kort verblijf, namelijk een
verblijf van maximaal drie maanden, in het Rijk beogen.
Indien de vreemdeling visumplichtig is en men hem een Schengen-

visum, type C, uitreikt voor een periode van drie maanden, kan hij
maximaal drie maanden vertoeven op het grondgebied van de Staten

Les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’E.E.E.
peuvent également produire une simple copie de leur carte d’identité
d’étranger (jaune) ou de leur certificat d’inscription au registre des
étrangers (C.I.R.E.), délivré dans le cadre d’un séjour d’une durée
illimitée.
Il convient d’attirer l’attention sur le fait que les étrangers titulaires

d’un C.I.R.E. délivré dans le cadre d’un séjour d’une durée limitée (par
exemple, étudiants, travailleurs,...) ne peuvent pas souscrire l’engage-
ment de prise en charge prévu à l’article 3bis de la loi du 15 décem-
bre 1980.

Les étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’E.E.E. peuvent
produire une simple copie de leur carte de séjour (bleue). Si elles ne
sont titulaires que d’une attestation d’immatriculation, ces personnes
ne peuvent souscrire un engagement de prise en charge prévu à l’article
3bis de la loi du 15 décembre 1980.

Certains étrangers, ressortissants ou non d’un Etat membre de
l’E.E.E., sont titulaires de titres de séjour spéciaux délivrés par le service
du Protocole du Ministère des Affaires étrangères sur la base de l’arrêté
royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de
certains étrangers (Moniteur belge, 17 décembre 1991). N’étant ni
autorisés, ni admis à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, ces
étrangers ne peuvent pas souscrire un engagement de prise en charge
prévu à l’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980.

Si ces personnes souhaitent s’engager à prendre en charge un
étranger, elles doivent être adressées au service du Protocole du
Ministère des Affaires étrangères.

C. Quel est l’objet de l’engagement de prise en charge ?
Conformément à l’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980, le garant

s’engage à l’égard de l’étranger, de l’Etat belge et de tout centre public
d’aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux
ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de
l’étranger. Il est en outre, avec l’étranger, solidairement responsable du
paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce
dernier.

C.1. Responsabilité solidaire du paiement des frais de soins de santé,
de séjour et de rapatriement de l’étranger
a) Cela signifie tout d’abord que si, en vertu des dispositions de la loi

du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, un
C.P.A.S. a supporté les frais de soins de santé et de séjour de l’étranger,
il peut s’adresser tant à l’étranger qu’au garant pour récupérer la
somme totale.
Il est à souligner dans ce cadre qu’un C.P.A.S. est tenu de supporter

les frais mentionnés ci-dessus si la loi du 8 juillet 1976 précitée le
prescrit. Il ne peut donc pas refuser d’intervenir en faisant état de
l’engagement de prise en charge souscrit par le garant à l’égard de
l’étranger concerné, mais il est par contre en droit de récupérer le
montant de son intervention auprès du garant. Il est par conséquent
conseillé au garant de souscrire une assurance couvrant les soins de
santé de l’étranger.
Il convient en outre de remarquer que le C.P.A.S. ne peut se retourner

contre le garant qu’en ce qui concerne les frais supportés pour des soins
de santé normaux. Les frais supportés par le C.P.A.S. dans le cadre de
l’aide médicale urgente ne peuvent être récupérés auprès du garant.

Le garant ne sera donc pas responsable des frais découlant de
l’hospitalisation soudaine (par exemple, suite à un accident) de
l’étranger pour lequel il a souscrit un engagement de prise en charge.
b) D’autre part, cela signifie que lorsqu’un étranger séjourne dans un

centre fermé en vue de son rapatriement, en vertu des dispositions de
la loi du 15 décembre 1980, l’Etat belge — concrètement, l’Office des
étrangers — peut s’adresser tant à l’étranger qu’au garant pour
récupérer les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement de cet
étranger.

C.2. Responsabilité pendant un délai de deux ans à partir de l’entrée
de l’étranger sur le territoire Schengen
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’engagement de prise en charge

prévu à l’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 ne concerne que les
étrangers qui souhaitent effectuer un court séjour, de trois mois au
maximum, dans le Royaume.
Si l’étranger est soumis à l’obligation du visa et qu’il lui a été délivré

un visa Schengen, de type C, pour une période de trois mois, il peut
séjourner trois mois au maximum sur le territoire des Etats parties à la
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die partij zijn bij de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van
Schengen, ondertekend op 19 juni 1990. Niet-visumplichtige vreemde-
lingen kunnen met een geldig nationaal paspoort eveneens maximaal
drie maanden vertoeven op het Schengengrondgebied.
Ter herinnering : op het ogenblik van de ondertekening van deze

omzendbrief omvat het Schengengrondgebied de volgende Staten :
België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje,
Portugal, Oostenrijk en Griekenland.
Vanaf de dag dat de bovenvermelde vreemdeling, voorzien van de

nodige documenten, het Schengengrondgebied betreedt, is de garant in
eerste instantie samen met de vreemdeling gedurende een periode van
drie maanden hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de in
artikel 3bis, eerste lid, van de wet van 15 december 1980, vermelde
kosten.
Indien de vreemdeling na afloop van de maximaal toegestane

verblijfsperiode van drie maanden in het Rijk echter niet terugkeert
naar zijn land van oorsprong en op illegale wijze in het Rijk blijft
vertoeven, kan de garant nog gedurende een periode van een jaar en
negen maanden aangesproken worden door de Belgische Staat en het
(de) bevoegde OCMW(’s) om de kosten van gezondheidszorgen,
verblijf en repatriëring van de vreemdeling terug te betalen.
De garant is bevrijd van deze verantwoordelijkheid indien hij erin

slaagt aan te tonen dat de vreemdeling het Schengengrondgebied
verlaten heeft (artikel 17/5, tweede lid, van het koninklijk besluit van
8 oktober 1981). Dit bewijs kan met alle middelen van recht geleverd
worden.
D. Wanneer komt er een einde aan de verbintenis tot tenlastene-

ming ?
De garant die de verbintenis tot tenlasteneming ondertekend heeft, is

definitief bevrijd van zijn aansprakelijkheid in de volgende gevallen :
- de vreemdeling voor wie hij zich garant gesteld heeft, betreedt het

Schengengrondgebied zonder voorzien te zijn van de in artikel 2 van de
wet van 15 december 1980 voorziene documenten;
- de vreemdeling voor wie hij zich garant gesteld heeft, heeft het

Schengengrondgebied verlaten (zie supra punt C.2.);
- de geldigheidsduur van de verbintenis tot tenlasteneming is

verstreken : de vreemdeling bevindt zich meer dan twee jaar na het
betreden van het Schengengrondgebied, nog steeds in een Schengen-
lidstaat;
- de garant heeft afstand gedaan van de verbintenis tot tenlastene-

ming en de Minister of de Dienst Vreemdelingenzaken heeft een
nieuwe verbintenis tot tenlasteneming aanvaard voor dezelfde vreem-
deling, ondertekend door een andere persoon (zie artikel 17/6 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981);
- de Dienst Vreemdelingenzaken geeft instructies aan de bevoegde

autoriteiten om de aankomstverklaring of het visum te verlengen en de
garant heeft te kennen gegeven niet langer te willen borg staan voor de
vreemdeling (zie infra IV, D.);
- de niet-visumplichtige vreemdeling betreedt het Schengengrondge-

bied nadat er meer dan zes maanden verlopen zijn sedert de datum
waarop de garant door het gemeentebestuur werd uitgenodigd om de
aanvaarde verbintenis tot tenlasteneming te komen afhalen (zie infra,
III, A.4);
- de vreemdeling voor wie de verbintenis tot tenlasteneming werd

aangegaan, wordt toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven
op grond van de bepalingen van de wet van 15 december 1980.

III Procedure aangaande de verbintenis tot tenlasteneming
Er dient in dit kader een onderscheid gemaakt te worden tussen

niet-visumplichtige en visumplichtige vreemdelingen. De procedure
aangaande de eerste categorie is geregeld in artikel 17/3 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981. Artikel 17/4 van hetzelfde
koninklijk besluit regelt de procedure voor de tweede categorie.

A. Niet-visumplichtige vreemdelingen
A.1. Welke vreemdelingen zijn niet-visumplichtig?
Om dit te bepalen dient men de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van

8 oktober 1981 te raadplegen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 22 november 1996, waarin de documenten zijn opgesomd die
vertoond moeten worden door vreemdelingen met een bepaalde
nationaliteit om zonder reisvisum België te mogen binnenkomen voor
een verblijf van ten hoogste drie maanden.
A.2. Stappen die door de garant ondernomen dienen te worden en rol

van het gemeentebestuur
Indien een persoon zich garant wil stellen voor een niet-

visumplichtige vreemdeling, dient hij zich te begeven naar de gemeente
waar hij ingeschreven is in de bevolkingsregisters, voorzien van de
documenten vermeld in artikel 17/3, § 1, 1° en 2°, van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 (zie supra punt II, B.2. en B.3.).

Convention d’application de l’Accord de Schengen, signée le
19 juin 1990. L’étranger non soumis à l’obligation du visa peut
également séjourner trois mois au maximum sur le territoire Schengen,
sous le couvert de son passeport national valable.
Pour rappel : au moment de la signature de la présente circulaire, le

territoire Schengen recouvre les Etats suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et
Portugal.
Le garant est responsable solidairement avec l’étranger du paiement

des frais visés à l’article 3bis, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980,
pendant une période initiale de trois mois, à partir du jour où l’étranger,
muni des documents requis, pénètre sur le territoire Schengen.

Toutefois, si l’étranger ne retourne pas dans le pays d’où il vient à
l’expiration de la durée de séjour de trois mois au maximum qui lui a
été accordée, et séjourne de manière illégale dans le Royaume, l’Etat
belge et le ou les C.P.A.S. compétents peuvent encore s’adresser au
garant pendant une période d’un an et neuf mois pour récupérer les
frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de l’étranger.

Le garant est exonéré de sa responsabilité s’il apporte la preuve que
l’étranger a quitté le territoire Schengen (article 17/5, alinéa 2, de
l’arrêté royal du 8 octobre 1981). Cette preuve peut être apportée par
toutes voies de droit.

D. Quand l’engagement de prise en charge prend-t-il fin ?

La personne qui a souscrit un engagement de prise en charge est
définitivement libérée de sa responsabilité dans les cas suivants :
- l’étranger qu’elle a pris en charge pénètre sur le territoire Schengen

sans être pourvu des documents requis à l’article 2 de la loi du
15 décembre 1980;
- l’étranger qu’elle a pris en charge a quitté le territoire Schengen

(voir supra, point C.2);
- la durée de validité de l’engagement de prise en charge est expirée :

l’étranger séjourne toujours dans un Etat Schengen plus de deux ans
après son entrée sur le territoire Schengen;

- le garant s’est désisté de son engagement de prise en charge et le
Ministre ou l’Office des étrangers a accepté un nouvel engagement de
prise en charge souscrit par une autre personne à l’égard du même
étranger (voir article 17/6 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981);

- l’Office des étrangers donne pour instruction aux autorités compé-
tentes de prolonger la déclaration d’arrivée ou le visa de l’étranger et le
garant a fait savoir qu’il ne veut plus prendre en charge celui-ci (voir
infra, point IV, D.);
- l’étranger non soumis à l’obligation du visa pénètre sur le territoire

Schengen plus de six mois après la date à laquelle le garant a été invité
par l’administration communale à venir retirer l’engagement de prise
en charge accepté (voir infra, point III, A. 4);

- l’étranger à l’égard duquel l’engagement de prise en charge a été
souscrit est autorisé ou admis à séjourner en Belgique sur la base des
dispositions de la loi du 15 décembre 1980.

III. Procédure relative à l’engagement de prise en charge
Il convient de distinguer les étrangers non soumis à l’obligation du

visa et les étrangers soumis à cette obligation. La procédure relative à la
première catégorie est réglée à l’article 17/3 de l’arrêté royal du
8 octobre 1981. L’article 17/4 du même arrêté royal règle la procédure
relative à la seconde catégorie.

A. Etrangers non soumis à l’obligation du visa
A.1. Quels étrangers ne sont pas soumis à l’obligation du visa ?
Il convient à cette fin de consulter l’annexe 1 de l’arrêté royal du

8 octobre 1981, remplacée par l’arrêté royal du 22 novembre 1996, qui
énumère les documents qui doivent être produits par les étrangers de
nationalités déterminées pour pouvoir entrer en Belgique sans visa de
voyage en vue d’un séjour n’excédant pas trois mois.

A.2. Démarches que le garant doit entreprendre et rôle de l’adminis-
tration communale
La personne qui désire souscrire un engagement de prise en charge

à l’égard d’un étranger non soumis à l’obligation du visa doit se
présenter à l’administration communale dans les registres de la
population de laquelle elle est inscrite, munie des documents cités à
l’article 17/3, § 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 (voir
supra, point II, B.2. et B.3.).
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Deze documenten kunnen onder een gesloten omslag aan het
gemeentebestuur verstrekt worden. Het gemeentebestuur heeft in dit
kader geen inzagerecht. Het is evenmin aangewezen dat het gemeen-
tebestuur kopies neemt van de betrokken documenten of fiches
bijhoudt van de garant.

De gemeente duidt dan op de voorzijde van de bijlage 3bis aan dat de
verbintenis tot tenlasteneming aangegaan wordt ten gunste van een
vreemdeling die vrijgesteld is van de visumplicht en vult de algemene
gegevens in die betrekking hebben op de garant en de vreemdeling(en)
t.a.v. wie de verbintenis tot tenlasteneming wordt aangegaan.
Nadat de garant de verbintenis tot tenlasteneming ondertekend heeft

en de burgemeester of zijn gemachtigde de verbintenis tot tenlastene-
ming gelegaliseerd en gedateerd heeft, dient de verbintenis tot
tenlasteneming (origineel exemplaar) tesamen met de in artikel 17/3,
§ 1, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 bedoelde
documenten, door het gemeentebestuur overgemaakt te worden aan de
Dienst Vreemdelingenzaken( bureau AN voor de Nederlandstalige
dossiers, bureau AF voor de Franstalige dossiers).
Het staat de gemeente vrij om in dit kader alle nuttige inlichtingen

aangaande de garant over te maken aan de Dienst Vreemdelingenza-
ken.
Er dient in dit verband benadrukt te worden dat het de gemeente niet

toekomt om de door de garant overgemaakte stukken en meer bepaald
de solvabiliteit van de garant te gaan evalueren. Zij kan in geen geval
een minimumbedrag vooropstellen aangaande het bezit van voldoende
middelen van bestaan. In geen enkel geval mag het gemeentebestuur
weigeren de bijlage 3bis op te stellen indien zij meent dat de garant
insolvabel is. De bijlage 3bis moet gelegaliseerd worden indien de
voorwaarden tot het bekrachtigen van de handtekening vervuld zijn.
Het gemeentebestuur fungeert immers enkel als tussenpersoon

tussen de garant en de Dienst Vreemdelingenzaken en heeft geen
beslissingsrecht aangaande de verbintenis tot tenlasteneming. Dit komt
exclusief de Dienst Vreemdelingenzaken toe.

A.3. Rol van de Dienst Vreemdelingenzaken
De Dienst Vreemdelingenzaken zal de solvabiliteit van de garant

beoordelen aan de hand van de overgemaakte stukken.
Zij kan in dit verband de volgende beslissingen treffen :
— de verbintenis tot tenlasteneming is onontvankelijk : deze

beslissing wordt genomen indien de verbintenis tot tenlasteneming
werd overgemaakt zonder de in artikel 17/3, § 1, 1° en/of 2°, van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 bedoelde documenten;
— de verbintenis tot tenlasteneming is ontvankelijk maar wordt

verworpen : deze beslissing wordt getroffen indien de nodige docu-
menten werden overgemaakt, maar de garant niet voldoet aan de
basisvoorwaarden (zie II, B.) of geacht wordt insolvabel te zijn;
— de verbintenis tot tenlasteneming is ontvankelijk en wordt

aanvaard : deze beslissing wordt getroffen indien de nodige documen-
ten werden overgemaakt, de garant voldoet aan de basisvoorwaarden
en geacht wordt solvabel te zijn.
De bovenvermelde beslissingen worden aangekruist op de keerzijde

van de verbintenis tot tenlasteneming en meer bepaald op de linker-
helft.
Elke genomen beslissing wordt in rechte en in feite gemotiveerd.

Tegen een negatieve beslissing kan overeenkomstig de artikelen 14 en
17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, een beroep tot
schorsing en tot nietigverklaring ingediend worden bij de Raad van
State. Dit beroep heeft geen schorsende werking.
De verbintenis tot tenlasteneming (origineel exemplaar), voorzien

van de nodige documenten, wordt vervolgens door de Dienst Vreem-
delingenzaken terug overgemaakt aan het gemeentebestuur die de
garant onverwijld dient uit te nodigen om de bijlage 3bis te komen
afhalen.
Indien het gemeentebestuur een advies overgemaakt heeft aan-

gaande de solvabiliteit van de garant, kan het gemeentebestuur dus
onrechtstreeks nagaan welk gevolg gegeven werd aan haar advies
aangaande de solvabiliteit van de garant.
Na ontvangst van de bijlage 3bis vult het gemeentebestuur op de

keerzijde van de verbintenis tot tenlasteneming en meer bepaald op de
rechterhelft de datum in waarop de garant werd uitgenodigd om de
verbintenis tot tenlasteneming te komen afhalen.

A.4. Rol van de garant en de vreemdeling
De garant dient, na daartoe uitgenodigd te zijn door de gemeente, de

verbintenis tot tenlasteneming (origineel exemplaar) af te halen. Indien
de verbintenis tot tenlasteneming aanvaard werd, dient de garant ze
over te maken aan de niet-visumplichtige vreemdeling die zich in het
land van oorsprong bevindt.

Ces documents peuvent être déposés à l’administration communale
sous pli fermé. L’administration communale n’a aucun droit de regard
dans ce cadre. Elle n’a pas à prendre de copies des documents visés, ni
à prendre connaissance de ceux-ci.

L’administration communale doit indiquer sur le recto de l’an-
nexe 3bis que l’engagement de prise en charge est souscrit à l’égard
d’un étranger non soumis à l’obligation du visa et doit compléter les
données générales relatives au garant et à l’étranger ou les étrangers
pris en charge.
Lorsque l’engagement de prise en charge (annexe 3bis) a été signé par

le garant et légalisé et daté par le bourgmestre ou son délégué,
l’administration communale doit transmettre l’exemplaire original,
accompagné des documents cités à l’article 17/3, § 1er, 1° et 2°, de
l’arrêté royal du 8 octobre 1981, à l’Office des étrangers (bureauAF pour
les dossiers francophones, bureau AN pour les dossiers néerlandopho-
nes).

Dans ce cadre, l’administration communale est libre de communi-
quer à l’Office des étrangers toutes les informations utiles relatives au
garant.
Il convient d’insister à ce sujet sur le fait qu’il n’appartient pas à

l’administration communale d’évaluer les documents fournis par le
garant, ni la solvabilité de celui-ci. Elle ne peut en aucun cas établir un
montant minimum de moyens de subsistance suffisants, ni refuser
d’établir l’annexe 3bis parce qu’elle considère le garant insolvable.
L’annexe 3bis doit être légalisée si les conditions de validation de la
signature qui y est apposée sont remplies.

L’administration communale ne constitue en effet qu’un intermé-
diaire entre le garant et l’Office des étrangers et ne dispose d’aucun
pouvoir de décision au sujet de l’engagement de prise en charge. Seul
l’Office des étrangers peut prendre une décision dans ce cadre.

A.3. Rôle de l’Office des étrangers
L’Office des étrangers examine la solvabilité du garant sur la base des

documents produits.
Les décisions pouvant être prises sont les suivantes :
— l’engagement de prise en charge est irrecevable : cette décision est

prise lorsque l’engagement de prise en charge est transmis sans les
documents visés à l’article 17/3, § 1er, 1° et/ou 2°, de l’arrêté royal du
8 octobre 1981;
— l’engagement de prise en charge est recevable mais est refusé :

cette décision est prise lorsque les documents requis ont bien été
produits mais que le garant ne remplit pas les conditions de base (voir
point II, B.) ou est considéré insolvable;
— l’engagement de prise en charge est recevable et accepté : cette

décision est prise lorsque les documents requis ont été produits et que
le garant remplit les conditions de base et est considéré solvable.

Les décisions applicables doivent être indiquées au verso de
l’engagement de prise en charge (côté gauche).

Toute décision doit être motivée en droit et en fait. Toute décision
négative est susceptible d’une demande en suspension et d’un recours
en annulation auprès du Conseil d’Etat, conformément aux articles 14
et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Ce recours n’a pas
d’effet suspensif.
L’engagement de prise en charge (exemplaire original), accompagné

des documents requis, doit ensuite être renvoyé par l’Office des
étrangers à l’administration communale, qui invite immédiatement le
garant à venir retirer l’annexe 3bis.

Lorsque l’administration communale a transmis à l’Office des
étrangers un avis relatif à la solvabilité du garant, elle peut donc
indirectement constater la suite donnée à son avis.

Lorsque l’administration communale a reçu l’annexe 3bis, elle doit
compléter le verso de l’engagement de prise en charge en indiquant sur
le côté droit la date à laquelle le garant a été invité à venir retirer
l’engagement de prise en charge.

A.4. Rôle du garant et de l’étranger
Après y avoir été invité par l’administration communale, le garant

doit venir retirer l’engagement de prise en charge (exemplaire original).
Si l’engagement de prise en charge a été accepté, le garant doit le
transmettre à l’étranger non soumis à l’obligation du visa qui se trouve
dans son pays d’origine.
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Deze vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden vanaf
de datum waarop de garant door het gemeentebestuur werd uitgeno-
digd om de aanvaarde verbintenis tot tenlasteneming te komen afhalen
(zie supra punt A.3), om zich naar het Schengengrondgebied te begeven
met het origineel exemplaar van de bijlage 3bis én met de nodige
binnenkomstdocumenten.

B. Visumplichtige vreemdelingen
B.1. Welke vreemdelingen zijn visumplichtig ?
Om dit te bepalen dient men wederom de bijlage 1 bij het koninklijk

besluit van 8 oktober 1981 te raadplegen, zoals gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 22 november 1996 (zie supra punt A.1.) : de
nationaliteiten die niet vermeld staan in deze bijlage zijn onderworpen
aan de visumplicht.
B.2. Stappen die door de garant ondernomen dienen te worden en rol

van het gemeentebestuur
Indien een persoon zich garant wil stellen voor een visumplichtige

vreemdeling, dient hij zich te begeven naar de gemeente waar hij
ingeschreven is in de bevolkingsregisters om kenbaar te maken dat hij
een verbintenis tot tenlasteneming wil onderschrijven voor een
vreemdeling.

De gemeente duidt dan op de voorzijde van de bijlage 3bis aan dat de
verbintenis tot tenlasteneming aangegaan wordt ten gunste van een
vreemdeling die onderworpen is aan de visumplicht en kruist tevens
aan of de visumaanvraag reeds werd ingediend dan wel zal ingediend
worden, waarbij ook de bevoegde Belgische of diplomatieke of
consulaire post dient aangeduid te worden.
Verder vult het gemeentebestuur de algemene gegevens in die

betrekking hebben op de garant en de vreemdeling(en) t.a.v. wie de
verbintenis tot tenlasteneming wordt aangegaan.
Indien de voorwaarden tot het bekrachtigen van de handtekening

vervuld zijn, legaliseert en dateert de burgemeester of zijn gemachtigde
de verbintenis tot tenlasteneming, waarna zij het document (origineel
exemplaar) terug overmaakt aan de garant.
Het gemeentebestuur dient dus voor visumplichtige vreemdelingen

enkel de voorzijde van de verbintenis tot tenlasteneming in te vullen.

Het staat het gemeentebestuur vrij om alle nuttige inlichtingen
aangaande de garant over te maken aan de Dienst Vreemdelingenza-
ken, met een kopie van de gelegaliseerde verbintenis tot tenlastene-
ming. Deze informatie wordt dan door de Dienst Vreemdelingenzaken
overgemaakt aan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire
post.
De garant dient de gelegaliseerde bijlage 3bis (origineel exemplaar)

naar de vreemdeling op te sturen tesamen met de in artikel 17/4, § 2, 1°
en 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 vermelde
documenten [dezelfde documenten als voorzien in artikel 17/3, § 1,
1°en 2°, van hetzelfde koninklijk besluit (zie supra punt A.2.)].
De garant kan om redenen van discretie er echter ook voor opteren

om deze documenten onder gesloten omslag samen met een kopie van
de gelegaliseerde verbintenis tot tenlasteneming rechtstreeks over te
maken aan de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in
het buitenland.

Het door deze posten gebruikte classificatiesysteem moet in principe
toelaten om deze documenten te koppelen aan de visumaanvraag die
door de vreemdeling werd ingediend of zal ingediend worden bij de
betrokken diplomatieke of consulaire post.
Het is aangewezen dat het gemeentebestuur ter gelegenheid van de

legalisatie van de bijlage 3bis de garant wijst op de bovenvermelde te
ondernemen stappen.

B.3. Stappen die dienen ondernomen te worden door de visumplich-
tige vreemdeling in het land van oorsprong
De vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden vanaf de

datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming door de
burgemeester of zijn gemachtigde, om zich met de bijlage 3bis (origineel
exemplaar) te begeven naar de Belgische diplomatieke of consulaire
post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud
in het buitenland, teneinde er een visumaanvraag in te dienen (tenzij hij
reeds op voorhand een visumaanvraag heeft ingediend).
Indien de in artikel 17/4, § 2, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van

8 oktober 1981 bedoelde documenten niet rechtstreeks door de garant
aan de bevoegde post werden overgemaakt, dient de vreemdeling deze
over te leggen.

De bevoegde diplomatieke of consulaire post zal zonodig in samen-
werking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de voorgelegde stukken
en de solvabiliteit van de garant evalueren.

Cet étranger dispose d’un délai de six mois à partir de la date à
laquelle l’administration communale a invité le garant à venir retirer
l’engagement de prise en charge accepté (voir supra, point A.3.), pour
entrer sur le territoire Schengen avec l’exemplaire original de l’annexe
3 bis et les documents d’entrée requis.

B. Etrangers soumis à l’obligation du visa
B.1. Quels sont les étrangers soumis à l’obligation du visa ?
Pour le déterminer, il convient de consulter l’annexe 1 de l’arrêté

royal du 8 octobre 1981, remplacée par l’arrêté royal du 22 novem-
bre 1996 (voir supra, point A.1.) : les nationalités qui n’y sont pas
mentionnées sont soumises à l’obligation du visa.

B.2. Démarches que le garant doit entreprendre et rôle de l’adminis-
tration communale
La personne qui désire prendre en charge un étranger soumis à

l’obligation du visa doit se rendre à l’administration communale dans
les registres de la population de laquelle elle est inscrite afin de faire
savoir qu’elle désire souscrire un engagement de prise en charge à
l’égard d’un étranger.

La commune mentionne au recto de l’annexe 3bis que l’engagement
de prise en charge est souscrit à l’égard d’un étranger soumis à
l’obligation du visa et indique également si la demande de visa a déjà
été introduite ou sera introduite, ainsi que le poste diplomatique ou
consulaire belge compétent.

L’administration communale doit également compléter les données
générales relatives au garant et à l’étranger ou les étrangers pris en
charge.
Si les conditions de validation de la signature sont remplies, le

bourgmestre ou son délégué légalise et date l’engagement de prise en
charge et le remet (exemplaire original) au garant.

Dans le cas des étrangers soumis à l’obligation du visa, l’administra-
tion communale ne doit donc remplir que le recto de l’engagement de
prise en charge.
L’administration communale est libre de communiquer à l’Office des

étrangers toutes les informations utiles relatives au garant, avec une
copie de l’engagement de prise en charge légalisé. Cette information
sera transmise par l’Office des étrangers au poste diplomatique ou
consulaire belge compétent.

Le garant doit envoyer l’annexe 3bis (exemplaire original) légalisée
ainsi que les documents cités à l’article 17/4, § 2, 1° et 2°, de l’arrêté
royal du 8 octobre 1981[les mêmes documents que ceux prévus à
l’article 17/3, § 1, 1° et 2°, du même arrêté royal (voir supra point A.2.)],
à l’étranger concerné.
Le garant peut cependant, pour des raisons de discrétion, transmettre

directement ces documents, avec une copie de l’engagement de prise en
charge légalisé, sous pli fermé, au poste diplomatique ou consulaire
belge compétent à l’étranger.

Le système de classification utilisé par les postes belges doit en
principe permettre de rattacher ces documents à la demande de visa qui
a été ou sera introduite par l’étranger auprès du poste diplomatique ou
consulaire belge.
Il est indiqué que l’administration communale avertisse le garant des

démarches susmentionnées, au moment de la légalisation de
l’annexe 3 bis.

B.3. Démarches qui doivent être entreprises par l’étranger soumis à
l’obligation du visa dans le pays d’origine
L’étranger dispose d’un délai de six mois à partir de la date de la

légalisation de l’engagement de prise en charge par le bourgmestre ou
son délégué pour se présenter avec son annexe 3bis (exemplaire
original) auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent
pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger, afin d’y
introduire une demande de visa (sauf si cette demande a déjà été
introduite).
Si les documents visés à l’article 17/4, § 2, 1° et 2°, de l’arrêté royal du

8 octobre 1981 n’ont pas été envoyés par le garant directement au poste
diplomatique ou consulaire belge compétent, ils doivent être produits
par l’étranger.

Les pièces produites ainsi que la solvabilité du garant sont alors
évaluées par le poste diplomatique ou consulaire belge compétent, le
cas échéant en collaboration avec l’Office des étrangers.
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In dit kader kunnen de volgende beslissingen getroffen worden :

- de verbintenis tot tenlasteneming is onontvankelijk : deze beslissing
wordt genomen indien de verbintenis tot tenlasteneming werd overge-
maakt zonder de in artikel 17/4, § 2, 1° en/of 2°, van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 bedoelde documenten of indien de
verbintenis tot tenlasteneming niet werd aangeboden binnen de
voorziene termijnen (ten laatste zes maanden na de datum van
legalisatie door de burgemeester of diens gemachtigde);
- de verbintenis tot tenlasteneming is ontvankelijk maar wordt

verworpen : deze beslissing wordt getroffen indien de nodige docu-
menten werden overgemaakt binnen de voorziene termijn, maar de
garant niet voldoet aan de basisvoorwaarden of geacht wordt insolva-
bel te zijn;
- de verbintenis tot tenlasteneming is ontvankelijk en wordt aan-

vaard : deze beslissing wordt getroffen indien de nodige documenten
werden overgemaakt binnen de voorziene termijn, de garant voldoet
aan de basisvoorwaarden en geacht wordt solvabel te zijn.
Deze beslissingen worden aangekruist op de keerzijde van de

verbintenis tot tenlasteneming en meer bepaald op de linkerhelft.

Elke genomen beslissing wordt in rechte en in feite gemotiveerd.
Tegen een negatieve beslissing kan overeenkomstig de artikelen 14 en
17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, een beroep tot
schorsing en tot nietigverklaring ingediend worden bij de Raad van
State. Dit beroep heeft geen schorsende werking.
Opgemerkt dient te worden dat voor visumplichtige vreemdelingen

de keerzijde van de bijlage 3bis en meer bepaald de rechterhelft, nooit
ingevuld wordt.
De bijlage 3bis (origineel exemplaar) wordt vervolgens door de

diplomatieke of consulaire post overgemaakt aan de vreemdeling.
Indien de verbintenis tot tenlasteneming niet aanvaard werd en de
vreemdeling geen persoonlijke middelen van bestaan bezit, wordt er
geen visum toegekend aan de betrokkene.
Indien de verbintenis tot tenlasteneming wel aanvaard werd, zal er

een visum toegekend worden voorzover voldaan is aan de andere
voorwaarden inzake de afgifte van een visum.

Er is geen reden om het gemeentebestuur op de hoogte te brengen
van het gevolg dat gegeven werd aan haar advies aangaande de
solvabiliteit van de garant of van de eindbeslissingen die genomen
werd aangaande verbintenissen tot tenlasteneming die aangegaan
werden ten opzichte van visumplichtige vreemdelingen.

IV Eindopmerkingen

A. De verbintenis tot tenlasteneming, model bijlage 3bis, is een
Belgisch document
De aandacht dient gevestigd te worden op de relatieve waarde van

een aanvaarde verbintenis tot tenlasteneming, in die zin dat de andere
Schengenpartners niet verplicht zijn het document te erkennen als
bewijs van voldoende middelen van bestaan, wat de toegang tot het
Schengengrondgebied via een andere Staat dan de Belgische Staat
eventueel kan bemoeilijken.

De Schengenpartners werden echter wel officieel op de hoogte
gebracht van het feit dat de verbintenis tot tenlasteneming door de
Belgische autoriteiten aanvaard wordt als een bewijs van voldoende
middelen van bestaan.
Er worden op dit ogenblik onderhandelingen gevoerd op Schengen-

niveau aangaande de invoering van een gemeenschappelijk model
aangaande de verbintenis tot tenlasteneming, maar er werden in dit
kader nog geen definitieve beslissingen getroffen.

B. Het ontbreken van een Belgische diplomatieke of consulaire post
in het buitenland
Zoals in punt A reeds werd aangestipt, is de verbintenis tot

tenlasteneming een Belgisch document. Aangezien de procedure
daarenboven gepaard gaat met de evaluatie van Belgische documenten
(inkomensbewijzen, verblijfsdocumenten), kan een visumplichtige
vreemdeling zich niet bij een diplomatieke of consulaire post van een
andere Schengenlidstaat gaan aanbieden om een visumaanvraag in te
dienen, gebruik makend van de bijlage 3bis.

Indien er geen Belgische vertegenwoordiging voorzien is in een
bepaald land kan de garant de bijlage 3bis die gelegaliseerd werd, ter
evaluatie opsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken met de in
artikel 17/4, § 1, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
bedoelde documenten.

Les différentes décisions pouvant être prises dans ce cadre sont les
suivantes :
- l’engagement de prise en charge est irrecevable : cette décision est

prise lorsque l’engagement de prise en charge a été transmis sans les
documents visés à l’article 17/4, § 2, 1° et /ou 2°, de l’arrêté royal du
8 octobre 1981 ou si l’engagement de prise en charge n’est pas présenté
dans le délai prévu (au plus tard six mois après la date de la légalisation
par le bourgmestre ou son délégué);

- l’engagement de prise en charge est recevable mais refusé : cette
décision est prise lorsque les documents requis ont été produits dans le
délai prévu, mais que le garant ne remplit pas les conditions de base ou
est considéré insolvable;

- l’engagement de prise en charge est recevable et accepté : cette
décision est prise lorsque les documents requis ont été produits dans le
délai prévu et que le garant remplit les conditions de base et est
considéré solvable.
Ces décisions doivent être indiquées au verso de l’engagement de

prise en charge (côté gauche).

Toute décision doit être motivée en droit et en fait. Toute décision
négative est susceptible d’une demande en suspension et d’un recours
en annulation auprès du Conseil d’Etat, conformément aux articles 14
et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Ce recours n’a pas
d’effet suspensif.
Il convient de remarquer que pour les étrangers soumis à l’obligation

du visa, le verso de l’annexe 3bis, et plus précisément le côté droit, n’est
jamais rempli.
L’annexe 3bis (exemplaire original) est ensuite remise par le poste

diplomatique ou consulaire belge à l’étranger concerné. Si l’engage-
ment de prise en charge n’a pas été accepté et que l’étranger ne dispose
pas de moyens de subsistance personnels, il ne lui est pas délivré de
visa.
Si l’engagement de prise en charge a été accepté, un visa ne sera

délivré à l’étranger qu’à la condition qu’il remplisse les autres
conditions pour la délivrance d’un visa.

Il n’y a pas de raison d’informer l’administration communale de la
suite donnée à son avis quant à la solvabilité du garant ou de la décision
finale qui a été prise à l’égard des engagements de prise en charge
souscrits à l’égard d’étrangers soumis à l’obligation du visa.

IV. Remarques finales

A. L’engagement de prise en charge (modèle conforme à l’an-
nexe 3 bis) est un document belge
L’attention doit être attirée sur la valeur relative d’un engagement de

prise en charge accepté, dans la mesure où les autres partenaires
Schengen ne sont pas tenus de reconnaı̂tre ce document comme preuve
de moyens de subsistance suffisants, ce qui peut éventuellement
compliquer l’accès au territoire Schengen par un autre Etat que l’Etat
belge.

Les partenaires Schengen ont cependant été officiellement informés
du fait que l’engagement de prise en charge est accepté par les autorités
belges comme preuve de moyens de subsistance suffisants.

Des négociations ont lieu à l’heure actuelle au niveau Schengen au
sujet de l’introduction d’un modèle commun d’engagement de prise en
charge mais il n’y a pas eu encore de décision définitive dans ce cadre.

B. L’absence de poste diplomatique ou consulaire belge à l’étranger

Ainsi qu’indiqué au point A, l’engagement de prise en charge est un
document belge. Dans la mesure où la procédure s’accompagne en
outre d’une évaluation de documents belges (preuves de revenus,
documents de séjour), un étranger soumis à l’obligation du visa ne peut
pas se présenter auprès d’un poste diplomatique ou consulaire d’un
autre Etat Schengen pour introduire une demande de visa sur la base de
l’annexe 3bis.

Si aucune représentation belge n’est prévue dans un pays déterminé,
le garant peut envoyer l’annexe 3bis légalisée, accompagnée des
documents visés à l’article 17/4, § 1er, 1° et 2° de l’arrêté royal du
8 octobre 1981, pour évaluation à l’Office des étrangers.

31956 BELGISCH STAATSBLAD — 30.09.1998 — MONITEUR BELGE



Na evaluatie zal de verbintenis tot tenlasteneming terug overge-
maakt worden aan de garant. De garant kan dan de aanvaarde
verbintenis tot tenlasteneming overmaken aan de vreemdeling die zich
naar de diplomatieke of consulaire post van een andere Schengenstaat
kan begeven in zijn land van oorsprong om er een visumaanvraag in te
dienen.

Er dient in dit verband echter nogmaals gewezen te worden op het
relatieve karakter van een aanvaarde verbintenis tot tenlasteneming, in
die zin dat de andere Schengenlidstaat niet verplicht is om de bij-
lage 3bis te aanvaarden als bewijs van voldoende middelen van
bestaan. Bovendien kunnen er andere motieven zijn die aan de
oorsprong liggen van een weigering van het visum.

Het feit dat een verbintenis tot tenlasteneming aanvaard wordt door
de Dienst Vreemdelingenzaken betekent dus niet automatisch dat het
visum zal toegekend worden door de diplomatieke of consulaire post
van de andere Schengenlidstaat.

C. De invloed van het indienen van een asielaanvraag op de
verbintenis tot tenlasteneming

Indien een vreemdeling waarvoor een verbintenis tot tenlasteneming
werd aangegaan, tijdens zijn verblijf een asielaanvraag indient over-
eenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980, is de
garant tijdelijk ontheven van zijn verantwoordelijkheid. Dit betekent
dat de Belgische Staat gedurende de periode tijdens dewelke de
asielprocedure hangende is, het onderhoud van de asielzoeker op zich
neemt.

Indien er echter een negatieve uitvoerbare beslissing getroffen werd
aangaande de asielaanvraag, zal de Belgische Staat zich wel kunnen
richten tot de garant om de kosten van verblijf, gezondheidszorgen en
repatriëring aangaande de vreemdeling terug te vorderen die dateren
van na de datum waarop er een uitvoerbare beslissing getroffen werd
aangaande de asielaanvraag. Deze regeling geldt voorzover de garant
niet definitief bevrijd is van zijn verantwoordelijkheid (zie supra punt
II, D.).

D. De afgifte en de verlenging van de aankomstverklaring op
instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken
De vreemdeling die het Rijk binnenkomt voor een kort verblijf dient

zich in principe overeenkomstig artikel 5 van de wet van 15 decem-
ber 1980 binnen de drie dagen aan te melden bij het gemeentebestuur
van de plaats waar hij logeert.

Het gemeentebestuur dient dan op vertoon van de in artikel 2 van de
wet van 15 december 1980 voorziene binnenkomstdocumenten (geldig
nationaal paspoort met zonodig een geldig visum), een aankomstver-
klaring af te leveren aan de vreemdeling overeenkomstig het model van
de bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, waarvan de
duur beperkt wordt tot drie maanden vanaf de binnenkomst in het Rijk
(tenzij het visum een kortere duur bepaalt).

Er dient in dit kader benadrukt te worden dat de gemeente enkel de
voorlegging van de bovenvermelde binnenkomstdocumenten mag
eisen voor de afgifte van de bijlage 3. Er kan en mag van de
vreemdeling niet geëist worden dat hij het bewijs overmaakt van zijn
middelen van bestaan.

Een vreemdeling die het Schengengrondgebied betreden heeft, wordt
immers geacht aan de buitengrens gecontroleerd geweest te zijn op het
bezit van voldoende middelen van bestaan.

Het komt de gemeente niet toe om de middelen van bestaan van de
vreemdeling nogmaals te gaan controleren wanneer deze zich aanbiedt
om een aankomstverklaring te bekomen.

Gelet op het hogervermelde en gelet op het feit dat het in strijd zou
zijn met de procedure beschreven in artikel 17/3 van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981, heeft het dan ook geen zin dat het
gemeentebestuur voor niet-visumplichtige vreemdelingen die zich in
het Rijk bevinden een bijlage 3bis laat invullen en overmaakt aan de
Dienst Vreemdelingenzaken.

Indien het gemeentebestuur na afgifte van de aankomstverklaring
vaststelt dat de betrokken vreemdeling niet beschikt over voldoende
middelen van bestaan, kan zij een bevel om het grondgebied te verlaten
uitreiken overeenkomstig het model van de bijlage 13 bij het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981, dit op instructies van de Dienst Vreemde-
lingenzaken.

Après évaluation, l’engagement de prise en charge sera renvoyé au
garant. Le garant peut ensuite transmettre l’engagement de prise en
charge accepté à l’étranger qui peut se présenter auprès d’un poste
diplomatique ou consulaire d’un autre Etat Schengen dans son pays
d’origine, afin d’y introduire une demande de visa.

Il convient dans ce contexte de rappeler le caractère relatif d’un
engagement de prise en charge accepté, dans la mesure où un autre Etat
Schengen n’est pas tenu d’accepter l’annexe 3bis comme preuve de
moyens de subsistance suffisants. Il peut en outre exister d’autres motifs
de refus de la demande de visa.

Le fait qu’un engagement de prise en charge est accepté par l’Office
des étrangers ne signifie donc pas automatiquement qu’un visa sera
accordé par le poste diplomatique ou consulaire d’un autre Etat
Schengen.

C. L’influence de l’introduction d’une demande d’asile sur l’engage-
ment de prise en charge

Si un étranger pour lequel un engagement de prise en charge a été
souscrit, introduit une demande d’asile durant son séjour, conformé-
ment aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980, le garant est
temporairement exonéré de sa responsabilité. Cela signifie que l’Etat
belge prend l’entretien du demandeur d’asile à sa charge durant la
période pendant laquelle la procédure d’asile est pendante.

Lorsqu’une décision négative exécutoire a été prise quant à la
demande d’asile, l’Etat belge peut s’adresser au garant pour récupérer
les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement engendrés par
l’étranger après la date à laquelle une décision exécutoire a été prise
concernant la demande d’asile. Cette règle vaut tant que le garant n’est
pas libéré de sa responsabilité (voir supra point II, D.).

D. La délivrance et la prolongation de la déclaration d’arrivée

L’étranger qui entre dans le Royaume pour un court séjour doit,
conformément à l’article 5 de la loi du 15 décembre 1980, en principe se
présenter dans les trois jours à l’administration communale du lieu où
il loge.

L’administration communale doit, sur présentation des documents
d’entrée prévus à l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980 (passeport
national valable revêtu le cas échéant d’un visa valable), délivrer une
déclaration d’arrivée à l’étranger, conforme au modèle de l’annexe 3 de
l’arrêté royal du 8 octobre 1981, dont la durée est limitée à trois mois à
partir de l’entrée dans le Royaume (à moins que le visa ne prévoie une
durée plus courte).

Il faut dans ce cadre insister sur le fait que la commune ne peut exiger
que la production des documents d’entrée mentionnés ci-dessus pour la
délivrance de l’annexe 3. Il ne peut être exigé de l’étranger qu’il apporte
la preuve de ses moyens de subsistance.

Un étranger qui a pénétré sur le territoire Schengen est en effet
présumé avoir été contrôlé à la frontière quant à la possession de
moyens de subsistance suffisants.

Il n’appartient pas à la commune de contrôler les moyens de
subsistance de l’étranger au moment où celui-ci se présente auprès
d’elle afin d’obtenir une déclaration d’arrivée.

Vu ce qui a été mentionné ci-dessus et vu le fait que cela serait en
contradiction avec la procédure décrite dans l’article 17/3 de l’arrêté
royal du 8 octobre 1981, il n’a également pas de sens que l’administra-
tion communale laisse remplir et transmette à l’Office des étrangers une
annexe 3bis souscrite à l’égard d’étrangers non soumis à l’obligation du
visa et qui se trouvent dans le Royaume.

Si, après la délivrance de la déclaration d’arrivée, l’administration
communale constate que l’étranger concerné ne dispose pas de moyens
de subsistance suffisants, elle peut lui délivrer un ordre de quitter le
territoire conforme au modèle de l’annexe 13 de l’arrêté royal du
8 octobre 1981, sur instruction de l’Office des étrangers.
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