Bijlage bij het ministerieel besluit van 27 juni 2016 tot vaststelling van het model van attest waarmee de
buitenlandse studenten en onderzoekers het bewijs kunnen leveren dat zij over een beurs beschikken en op
grond daarvan zijn vrijgesteld van de betaling van de bijdrage.

Opschrift van de instantie die de beurs toekent
en dit formulier afgeeft

STANDAARDFORMULIER WAARMEE DE VREEMDELING DIE EEN AANVRAAG INDIENT VOOR EEN
VERBLIJF ALS STUDENT OF ONDERZOEKER HET BEWIJS LEVERT DAT HIJ EEN BEURS ONTVANGT

Ik, ondergetekende (1) …………………………………………………………………………………………………………
in mijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van (2) : ……………………………………………………………….……
o
de Belgische Staat in het kader van de toepassing van de wet van 19 maart 2013 betreffende de
Belgische Ontwikkelingssamenwerking;
o
de Vlaamse Gemeenschap – de Federatie Wallonië-Brussel – de Duitstalige Gemeenschap;
o
het Vlaamse Gewest – het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – het Waalse Gewest;
o
de Provincie: …………………………………………………………………………………………………………;
o
de Gemeente: ………………………………………………………………………………………………..………;
o
de krachtens de federale of gewestelijke wetgeving georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling
van hoger onderwijs: ………………………………………………………………………………………..………;
o
internationale organisatie van publiek recht waarvan België lid is: ……………………………………………;
o
bij koninklijk besluit erkende stichting van openbaar nut:………………………………………………………..
bevestig dat de hieronder vermelde vreemdeling van ons een beurs ontvangt voor de studie die hij zal volgen of
het onderzoekswerk dat hij zal verrichten in de volgende onderwijsinstelling of onderzoeksinstelling (3) :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Het bedrag van de beurs is ……………………………………………………………………………………… en dekt de
periode van ……………………………………………………… tot ……………………...………………………………….
Naam (4): ……………………………………………….….
Geboortedatum: ………………………………………..….
Nationaliteit: …………………………………..….………..

Voornamen:…………………………………………………..
Geboorteplaats: ……………………………………………..

Gedaan te………………………………………………., op………………………………………………………...

Handtekening van de vertegenwoordiger van de bovenvermelde instantie

(1) Naam, voornamen en functie van de vertegenwoordiger van de overheid of de instelling die de studiebeurs of de
onderzoeksbeurs toekent.
(2) Vermeldingen aankruisen, schrappen en aanvullen.
(3) Niet passende vermelding schrappen en de onderwijsinstelling of de onderzoeksinstelling vermelden waar de vreemdeling
zal studeren of onderzoekswerk verrichten.
(4) Identiteit van de vreemdeling vermelden.

