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Versie 23 augustus 2019 

Aangifte definitief vertrek uit België  
Declaration of permanent departure 

 
Wat moet je doen?  
What to do? 

• Vul dit formulier in en mail het naar loketmigratie@stad.gent of je bevoegde 

dienstencentrum (contactgegevens zie onderaan).  

Complete following form and mail it to loketmigratie@stad.gent or your competent service 

center (for contact information see below).  

of/or  

• Kom langs binnen 8 werkdagen vóór vertrekdatum met dit ondertekend formulier.  

Pass by with this signed form within 8 working days before your departure. 

Wat mail je of breng je mee?  
What do you have to mail or bring to the counter? 

• Je verblijfskaart  
Your residence card 

• Dit formulier 
This form 

• Als je persoonlijk langskomt: 1 recente pasfoto 
If you pass by in person: 1 recent passport picture 

 
Persoonlijke informatie 
Personal information 
 

rijksregisternummer  
national number 

 

naam  
surname 

 

voornaam  
given name  

 

geboortedatum  
date of birth 

 

geboorteplaats  
place of birth 

 

adres  in Gent  
address in Gent 

 

e-mailadres 
email  

 

 
 
Verblijfsgegevens na definitief te vertrekken uit België 
Residence information after leaving Belgium permanently  
 

land 
country 

 

stad 
city  

 

adres 
address 

 

mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:loketmigratie@stad.gent
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Gegevens van familieleden die België ook definitief vertrekken uit België 
Family members who also leave Belgium permanently  
 

naam en voornaam 
surname and given name 

 

naam en voornaam 
surname and given name 

 

naam en voornaam 
surname and given name 

 

naam en voornaam 
surname and given name 

 

 
 

Datum van definitief vertrek uit België 
Date of permanent departure from Belgium  

 

 
Handtekening - Signature  
 
 
 
 
Wie contacteren? 
Who to contact?  
 

 

 

 

Loket Migratie  
Maandag, woensdag en vrijdag op afspraak van 9 tot 12.30 u en 14 tot 16 u 
Dinsdag op afspraak van 9 tot 12.30 u en van 14 tot 19 u 
Zaterdag van 9 tot 12.30 u op afspraak (geen snelloket) 
Donderdag gesloten!  
loketmigratie@stad.gent of 09 266 71 50 

Loket Migratie  
Elke werkdag op afspraak van 9 tot 12.30 uur en 14 tot 16 uur 
Dinsdag op afspraak van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 19 uur 
Donderdag gesloten! 
Zaterdag van 9 tot 12.30 uur op afspraak (geen snelloket) 

burgerzaken.migratie@stad.gent of 09 266 71 50 

 

 
 

Dienstencentra 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 u en 14 tot 16 u 
Dinsdagavondopening: 16.30 tot 19 u (op afspraak) 
Donderdag gesloten! 

 Dienstencentrum Gentbrugge 
dcgentbrugge@stad.gent of 09 268 23 80 

 Dienstencentrum Wondelgem  
dcwondelgem@stad.gent of 9 266 85 60 

 Dienstencentrum Nieuw Gent  
dcnieuwgent@stad.gent of 09 268 21 70 

 Dienstencentrum Sint-Amandsberg 
dcsintamandsberg@stad.gent of 09 266 86 86 

 

 

  

 
 

Infopunt Migratie  
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 u  
Woensdag ook van 14 tot 16 u 
Of op afspraak 
Donderdag gesloten! 
infopuntmigratie@stad.gent of 09 266 71 40 

Infopunt Migratie  
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur 
Woensdag ook van 14 tot 16 uur 
Donderdag gesloten! 
Of op afspraak 

infopuntmigratie@stad.gent of 09 266 71 40 
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