
 

 

Dienst Burgerzaken – Loket Migratie 

 
Aangifte definitief vertrek uit België - Derdelander 
(Declaration of permanent departure – third country national)     

         versie 4 december 2017 

 
Graag u persoonlijk binnen 8 werkdagen vóór vertrekdatum met dit ondertekend formulier samen met 
verblijfskaart én 1 recente pasfoto aanmelden bij Loket Migratie, Administratief Centrum Zuid (Blok B), 
Woodrow Wilsonplein 1  9000 Gent (afspraak niet nodig) 
(Present this signed document personally within 8 working days before departure date together with residence card and 1 recent 
passport photo at Loket Migratie, Administratief Centrum Zuid (Blok B), Woodrow Wilsonplein 1  9000 Gent (appointment not 
necessary) 
 

Ondergetekende,…………………………………….(naam-Surname) ……………………………(voornaam-Given name) 
 

geboren te (Place of birth) ……………………………………. op (Date of birth) …………………………………   
 

rijksregisternummer (National number)  ………………………….. 
 

ingeschreven te Gent op volgend adres (address in Ghent): ………………………………………………………………… 
 
verklaart België zelf definitief te verlaten naar volgend adres (declares to leave Belgium permanently to the 

following address): 
 

Land (Country): ……………………………………………. Stad (City): …………………………………………………..…………….. 
Adres (Street and Number): ………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 
samen met volgende familieleden (family members who also leave Belgium permanently) 

1. …………………………………………….(naam-Surname) ……………………………………(voornaam-Given name) 

2. …………………………………………….(naam-Surname) ……………………………………(voornaam-Given name) 

3. …………………………………………….(naam-Surname) ……………………………………(voornaam-Given name) 

Emailadres: ……………………………………………………. (bevestiging van deze aangifte wordt naar dit adres 

gemaild, als u dit invult (Confirmation of this declaration will be sent to this email address) 

 
Datum waarop u België verlaat (date when you leave Belgium) ……………………………………………. 
 
Handtekening (signature)    Datum handtekening (date signature)…………………………………. 
 
 

  

 

Tel. 09 266 71 50 

Internationalstudent@stad.gent 
  

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Burgerzaken | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 

 Administratief Centrum Zuid (Blok B) - Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | T 09 266 71 50 |  F 266 71 69 
 
Bus 5/6/52/53/54/55/55s/57/58/70/71/72/73/74/76/77 - Tram 21/22/4 (halte Zuid) 
 

internationalstudent@stad.gent | www.stad.gent  

 

  

 

Openingsuren: 
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! 
 

Opening hours: 
Monday, Wednesday, and Friday by appointment between 9 a.m. – 
12:30 p.m. and 2 p.m. – 4 p.m. 
Tuesday by appointment between 9 a.m. – 12:30 p.m. and 2 p.m. – 7 p.m. 
Saturday between 9 a.m. – 12:30 p.m. only by appointment  
Closed on Thursday! 
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