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GARANTSTELLERSFORMULIER 
 
Lijst documenten/ bewijsstukken voor de garantsteller 
 

Benodigdheden Omschrijving 

1. Paspoort of ID kaart Indien de garantsteller  Surinamer is, moet deze als bewijs overleggen een Surinaams ID 
kaart of paspoort (houderpagina). 
 
Indien de garantsteller vreemdeling is, moet deze als bewijs overleggen een kopie van 
het paspoort ( houderpagina en alle beschreven pagina’s met stempels en of 
aantekeningen). 

2. Een geldige 
verblijfvergunning of 
vestigingvergunning 

Moet alleen worden overlegt indien de garantsteller een vreemdeling is. 

3.Verklaring van 
inschrijving van CBB  
 

- voor zowel de Surinamer als Vreemdeling vereist 
- Op de datum van indiening moet de verklaring van inschrijving geldig zijn. De 
geldigheid wordt bepaald door de datum van afgifte  van de verklaring die niet ouder 
moet zijn dan 6 maanden.  

4. Bron van inkomsten/ 
Middelen van bestaan 

De garantsteller moet het bewijs kunnen leveren dat hij over voldoende middelen van 
bestaan beschikt voor zichzelf als de vreemdeling. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Arbeid  
 
 
 

Werkgeversverklaring en aanvraag werkvergunning                                                               
o geldigheid van 3 maanden, 
o hoogte van het inkomen in Surinaamse Dollars 
o bedrijfsstempel en handtekening van de werkgever 

Bedrijf/ Winkel 
vergunning  

o geldigheid van 1 jaar 
o op naam van de aanvrager  

Niet vergunning-
plichtig 
ondernemingen 

o KKF uitreksel  
o definitieve aangiftebewijs van de belastingen  ( kwitantie) 

 
Pensioen  o Bewijs van pensioenuitkering  

o Geldigheid van 3 maanden 

Anders 
 

o Bankverklaring 
o met een minimum bedrag van SRD 1100,- voor 

tenminste 1 persoon) 
o Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden  
o Jaaropgave van de uitkering  

o niet ouder dan 1 jaar met de nodige stempel of 
o Belastingverklaring 

o geldigheid van 3 maanden 
o definitieve aangiftebewijs van de belastingen (kwitantie) 
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GARANTSTELLERSFORMULIER 
 
GEGEVENS VAN DE GARANTSTELLER 
 

Naam  

Voornaam   

Geboortedatum   

Geboorte plaats  

Nationaliteit  

Contactnummer  

Paspoort of ID kaart  

Verblijfstatus  

De relatie tussen de 

garantsteller en vreemdeling 

Omcirkelen wat van toepassing is: 

Partner of  ouder of kind  

Voor hoeveel personen staat u 

reeds garant: 

 

 
 
Verklaart zich te verplichten voor zijn/haar rekening te nemen de kosten van levensonderhoud, huisvesting en 
eventuele uitzetting van de in Suriname toegelaten persoon/personen: 
 
 
GEGEVENS VAN DE VREEMDELING 
 
1. ………………………………………………………. geboren op (d/m/j)  …... /…. /………te ……………………… . 

2. ……………………………………………………….. geboren op (d/m/j)  …... /…. /………te ………………………. 

3. ………………………………..……………………….geboren op (d/m/j)  …... /…. /………te ………………………  

 
 
Ondertekening door de garantsteller  (alleen meerderjarigen volgens het Surinaams Burgerlijk Wetboek) 

Hoogachtend,  

 

-----------------------------------------------                                               

(handtekening)                           

 

Telefoon no. : -----------------------------------.           E-mailadres :    -----------------------------------.             

 
 
Ingevolge art. 20 van het Vreemdelingenbesluit S.B. 1995 no. 85 zijn verplichtingen, voortvloeiende uit een 
garantstelling overeenkomstig artikel 17 lid 1 onder b, hebben uitsluitend betrekking op kosten, 
veroorzaakt binnen tien jaren nadat de vergunning is verleend. 

 
 
Plakzegel  
SRD 1,50 
 
 
 


