BIJLAGE 15
Koninkrijk België
Provincie :
Arrondissement :
Gemeente :
Kenmerk :
ATTEST
Afgegeven met toepassing van artikel 30, 33, 40, 56, 101, 109, 110 bis of 119 van het koninklijk besluit van 8
oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen of artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot vaststelling van bepaalde
uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Naam
………………………………………………………………………………………………………………………...
Voornamen
………………………………………………………………………………………………………………..
Nationaliteit
……………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum
………………………………………………………………………………………………………...
Geboorteplaats
………………………………………………………………………………………………………...
1
Identificatienummer bij het Rijksregister
………………………………………………………………………………
Wonende / verklaart te wonen …………………………………………………………………………………...…..……
/ tewerkgesteld te
…………………………………………………………………………..........................
2

heeft zich vandaag gemeld bij het gemeentebestuur
 om een aanvraag voor een machtiging tot vestiging of een aanvraag voor het verkrijgen van de status
van EG-langdurig ingezetene in te dienen (art. 30)
 om een aanvraag voor de vernieuwing van zijn verblijfsvergunning, vestigingsvergunning of EGverblijfsvergunning voor langdurig ingezetene in te dienen (art. 33 – 101)
 om in zijn vroegere verblijfssituatie te worden teruggeplaatst ten gevolge van het feit dat hij, om redenen
buiten zijn wil, niet binnen de voorgeschreven termijn in het land is kunnen terugkeren (art. 40 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 of 8 van het koninklijk besluit van 22 juli 2008)
 om een aanvraag voor een duurzaam verblijf in te dienen (art. 56)
 om zijn aanwezigheid als grensarbeider aan te geven (art. 109)
 om een procedure artikel 110 bis op te starten (art.110 bis)
 om zich te laten inschrijven (art. 119)
 om het verblijfsdocument, de verblijfs- of vestigingsvergunning of de EG-verblijfsvergunning voor
langdurig ingezetene waarop hij recht heeft te ontvangen (art. 119)
Dit attest dekt voorlopig het verblijf van de betrokkene tot

……………………

3 4

Dit attest dekt het verblijf van de betrokkene in België voor de duur van zijn tewerkstelling als grensarbeider.

4

4

Dit attest geldt als bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister / bevolkingsregister , als het is afgegeven
in het kader van de indiening van een vestigingsaanvraag, een aanvraag tot verkrijging van de status van EGlangdurig ingezetene of een aanvraag tot duurzaam verblijf (art. 30 – 56), of wanneer hij zich heeft gemeld bij zijn
gemeentebestuur om de vernieuwing van zijn verblijfs- of vestigingsvergunning of zijn EG-verblijfsvergunning
voor langdurig ingezetene aan te vragen (art. 33 of 101), of om het verblijfsdocument, de verblijfs- of
vestigingsvergunning of de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene waarop hij recht heeft te ontvangen
(art. 119).
DIT ATTEST IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS OF NATIONALITEITSBEWIJS EN IS SLECHTS GELDIG ALS ER EEN NATIONAAL
IDENTITEITSDOCUMENT IS BIJGEVOEGD WAARVAN DE BETROKKENE HOUDER IS.

1

Alleen invullen als de vreemdeling een dergelijk nummer heeft.
De reden van de afgifte van dit attest aankruisen.
3
De vervaldatum van dit attest aangeven. In geval van afgifte in het kader van de procedure 110 bis kan dit attest niet verlengd
worden.
4 Het onnodige schrappen.
2

Te

……………………………,

op

………………………….

Foto
de Burgemeester of zijn gemachtigde
Stempel

De geldigheidsduur van dit attest wordt verlengd:
tot
Te

………………………………………... ³
………………. op …………………….
de Burgemeester of zijn gemachtigde
Stempel

tot
Te

………………………………………... ³
………………. op …………………….
De Burgemeester of zijn gemachtigde
Stempel

