KONINKRIJK BELGIE
Provincie :
Arrondissement :
Gemeente :
Ref. :

VOORZIJDE

BIJLAGE 18
(bijgewerkt 06/10/2003)

ATTEST VAN VERTREK

afgegeven in toepassing van artikel 39, § 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
De ....................................................................................................................... onderdaan,
............................................................................................................. (naam en voornamen)
geboren te ................................................., op (in) ...............................................................
verblijvende in deze gemeente,.................................................................................................
houder van :

SPECIMEN
− het Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
− de Identiteitskaart voor vreemdelingen.
− de Verblijfskaart van een onderdaan van een Lidstaat van de
Europese Gemeenschap.

(1) Nr. ......................................

heeft zich heden bij het gemeentebestuur aangeboden om zijn tijdelijke afwezigheid uit het Rijk vanaf
............................................... te signaleren.
De betrokkene werd ervan op de hoogte gebracht :
−

dat hij (zij) gedurende één jaar of eventueel gedurende meer dan een jaar recht heeft op een
terugkeer onder de voorwaarden bepaald bij artikel 39, § 3 van het K.B. van 8 oktober 1981 (2);

−

dat hij (zij) bij zijn (haar) terugkeer houder moet zijn van zijn (haar) verblijfsvergunning/
vestigingsvergunning (1) waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is;

−

dat hij (zij) van tevoren de verlenging of de vernieuwing van zijn (haar) verblijfsvergunning/
vestigingsvergunning (1) kan aanvragen;

−

dat hij (zij) zich binnen vijftien dagen na zijn (haar) terugkeer, voorzien van dit attest opnieuw bij
het gemeentebestuur moet aanmelden, als hij (zij) meer dan drie maanden afwezig is geweest.

Te ...................., op. .................................
STEMPEL

(1)
(2)

De onnodige vermelding doorhalen.
Zie Keerzijde

De Burgemeester of zijn gemachtigde,

KEERZIJDE

Artikel 39, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
“De vreemdeling die houder is van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning kan het recht op
terugkeer uitoefenen na een afwezigheid van meer dan een jaar op voorwaarde dat hij :
1°

vóór zijn vertrek bewezen heeft dat hij zijn hoofdbelangen in België behoudt en het
gemeentebestuur van zijn verblijfplaats kennis heeft gegeven van zijn voornemen om het land
te verlaten en er terug te keren;

2°

bij zijn terugkeer in het bezit is van een verblijfs- of vestigingsvergunning waarvan de
geldigheidsduur niet verstreken is;

3°

zich binnen vijftien dagen na zijn terugkeer aanmeldt bij het gemeentebestuur van zijn
verblijfplaats”.

