
 
 

 

Bijlage 32bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

 
 

                                                                                                        BIJLAGE 32bis 
 
KONINKRIJK BELGIE 
Provincie : 
Gemeente : 
Ref. :  

VERBINTENIS TOT GARANTSTELLING 
 

Onderschreven overeenkomstig de bepalingen van artikel 61/13/23, § 1, 2° en 3° of 61/13/31, § 1, 2° 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen. 

De vereniging of onderneming genaamd ………………………………………………………………………., 

met ondernemingsnummer………………………………………………………………………………………, 

hierbij wettig vertegenwoordigd door…………………………………………………………………………… 

met als functie…………………………………………………………………………………………………….., 

 

verbindt zich ten opzichte van de Belgische Staat, van elk bevoegd openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en voor de genaamde :  

 ..................................................................................................................................................................., 

geboren te............................................................................... , op ............................................................, 

van .......................................................................................................................................... nationaliteit, 

verblijvende te........................................................................................................................................ , (2) 

 

 die in het Rijk stage zal lopen bij(1):  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………om de kosten 
gedurende het gehele verblijf op het grondgebied van het Rijk zoals bedoeld in artikel 61/13/23, § 1, 2° 
van de wet, in het bijzonder voor de kosten van levensonderhoud en accommodatie van voornoemde 
ten laste te nemen; 

 die in het Rijk vrijwilligerswerk in het kader van Europees Vrijwilligerswerk zal verrichten bij(1): 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….om de kosten 
gedurende het gehele verblijf op het grondgebied van het Rijk zoals bedoeld in artikel 61/13/31, § 1, 2° 
in het bijzonder voor de kosten van levensonderhoud en accommodatie van voornoemde ten laste te 
nemen; 
 

Onderhavige garantstelling neemt een aanvang op de dag van de ondertekening en is geldig: (2)   

 voor de duur van de stageovereenkomst en voor de duur van de eventuele verlenging hiervan, 
met einddatum……………………………………………De vereniging of onderneming blijft borg 
voor de hierboven vernoemde kosten tot 6 maanden na de hierboven vastgestelde termijn. 

 

                                                           
(1) Benaming en juist adres van stageplaats of vrijwilligersorganisatie vermelden. 
(2)  Gepaste vakje aankruisen. 



 
 

 

 voor de duur van de vrijwilligersovereenkomst met einddatum…………………………. De 
vereniging of onderneming blijft borg voor de hierboven vernoemde kosten tot 6 maanden na 
de hierboven vastgestelde termijn. 

 
De vereniging of onderneming kan zich ook niet ontheffen van deze verbintenis met betrokkene, tenzij 

hij/zij bewijst te voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 61/13/23, § 1, 2° of 61/13/31, § 1, 2° van 

de wet van 15 december 1980 (bijvoorbeeld salaris, vergoedingen). 

 

Gezien en goedgekeurd    

                                                                         

Datum en handtekening  

 ...............................................................................            

Te …………………….. , op ………………………..  

 

 

 


