De huidige bijlage vormt de bijlage 32 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
請以英文填寫

BIJLAGE 32
KONINKRIJK BELGIE
Provincie :
Gemeente :
Ref. :
VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING

Onderschreven overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 of 61, § 1, eerste lid, 2° van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
擔保人資料

Ik ondergetekende姓名 .............................................................................................................................................. ,
geboren te 出生地...................................................................................... , op 出生日期 ........................................... ,
van nationaliteit 國籍................................................................................................................................
beroep 職業 ............................................................................................................................................................... ,
wonende te 住址 ........................................................................................................................................................ ,
verbind mij ten opzichte van de Belgische Staat, van elk bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
en van de genaamde :
被擔保
人 ..................................................................................................................................................................................,
geboren te .出生地..................................................................................... , op出生日期 ............................................ ,
van nationaliteit 國籍................................................................................................................................
verblijvende te 住址 ................................................................................................................................................... ,
 die zich in België bevindt of naar België komt om er te studeren aan赴比利時就讀 .......................................
.......................................................................................................................................................; (1) (2)
 die zich in België bevindt of naar België komt om na de voltooiing van zijn studies werk te zoeken of een
onderneming op te richten; 已在比利時就讀
de kosten van gezondheidszorgen, verblijf, studie en repatriëring van voornoemde ten laste te nemen.
Onderhavige tenlasteneming neemt een aanvang op de dag van de ondertekening en is geldig (1)




voor het academiejaar 擔保學年(例如2020-2021).......................................................... ; (3)
voor de duur van de gekozen opleidingscyclus (bachelor, master, doctoraat, specialisatie,
mobiliteitsprogramma); 擔保在比全部停留時間
voor 12 maanden (in het kader van werk te zoeken of een onderneming op te richten na de voltooiing van
de studies). 擔保12個月

Ik blijf borg voor het betalen van de kosten van gezondheidszorgen, verblijf, studie en repatriëring tot 12 maanden
na de hierboven vastgestelde termijn.
Ik kan mij ook niet ontheffen van deze verbintenis met betrokkene tenzij hij/zij andere bewijzen van voldoende
bestaansmiddelen voorlegt die voorzien zijn in artikel 61, § 1, van de wet van 15 december 1980 (bijvoorbeeld
beurs, salaris, andere bijlage 32 ondertekend door een andere solvabele garant).
Gezien voor wettiging van de handtekening
van ................................................................................
te .................................., op .........................................

Datum en handtekening
Gezien en goedgekeurd

(4)

簽名 及 日期
Handtekening van de overheid,

STEMPEL

(1)
(2)
(3)
(4)

Het passend vakje aankruisen.
Benaming en juist adres van de instelling voor hoger onderwijs vermelden.
Het betreffende academiejaar vermelden.
De handtekening dient gewettigd te worden door het gemeentebestuur / door de Belgische diplomatieke of
consulaire vertegenwoordiger in het buitenland.

