
 

 

 

Internationale studenten 

Unieburgers, EER-onderdanen en 

Zwitsers 

Aanmelden en inschrijven als student bij de Stad Gent 

 

 

 

De procedure verschilt volgens de nationaliteit van de student. Deze brochure gaat over 

studenten die unieburger, EER-onderdaan of Zwitser zijn. 
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Wie is internationale student? 

Het Loket Studenten richt zich tot niet-Belgen die hun (hoofd)verblijfplaats in Gent 

hebben en die in België komen studeren. Een internationale student is iemand die op 

basis van studies een verblijfsrecht aanvraagt.  

Voorwaarden om een verblijfsrecht als student te krijgen  

□ Identiteitsdocument (= paspoort of identiteitskaart) (voor kort en lang verblijf) 

□ Inschrijving als student aan een door de Belgische staat erkende, georganiseerde 

of gesubsidieerde onderwijsinstelling in België (voor lang verblijf) 

□ Studies zijn hoofdbezigheid (voor lang verblijf) 

□ Voldoende bestaansmiddelen hebben (voor lang verblijf) 

□ Ziektekostenverzekering voor alle medische kosten (geldig voor lang verblijf in 

België)  

Wat wordt beschouwd als studie?  
□ Bachelor- en masterstudies met diplomacontract (min. 54 studiepunten of min. 

12u/week)  

□ Uitwisselingsprojecten (Erasmus, AFS,…) met diploma- of creditcontract (min. 54 

studiepunten of min. 12u/week) 

□ (pre)doctorale studies 

□ (Hoger) secundair onderwijs 

□ Stage die deel uitmaakt van studies in België (NIET: stage voor studies in 

buitenland) 

□ Voorbereidend of aanvullend jaar op hoger onderwijs (min. 27 studiepunten) 

o 7de jaar middelbaar als voorbereiding op hoger onderwijs 

o Maximaal 1 jaar taalonderwijs (Nederlands, Frans of Duits) als voorbereiding 

op hoger onderwijs in deze taal 

Student aan de Universiteit Gent met adres in Gent 

De Universiteit Gent stuurt de gegevens van de student na inschrijving door naar Stad 
Gent.  
 
Het Loket Studenten of het bevoegde dienstencentrum verwerkt het dossier en nodigt 
vervolgens de student uit. 
 
De procedures beschreven in deze brochure zijn dus niet van toepassing op deze 
studenten.  
 
Het loket contacteert de student in geval meerdere verblijfsopties mogelijk zijn.  
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Deze brochure blijft wel nuttig om de inschrijvingsvoorwaarden en- documenten en de 
verblijfsdocumenten te raadplegen.  
 
Deze werkwijze geldt niet voor uitwisselingsstudenten (Erasmus, AFS, …)! Deze studenten 
volgen de procedure die op hen van toepassing is en nemen zelf contact op met Stad 
Gent. 

Aanvraag verblijfsdocument 
De student start na aankomst in Gent zo snel mogelijk de aanvraag van het eerste 

verblijfsdocument online op bij het Loket Studenten. 

Het Loket Studenten behandelt geen aanvragen tot vernieuwing van een 

verblijfsdocument. 

De student wordt tijdens de procedure aan het loket uitgenodigd. Als het verblijfsadres in 

het centrum van Gent is, wordt de student uitgenodigd aan het Loket Studenten in het 

Administratief Centrum aan Gent Zuid. Als het verblijfsadres in een deelgemeente is, 

wordt de student uitgenodigd op het bevoegde dienstencentrum (Wondelgem, Sint-

Amandsberg, Nieuw-Gent of Gentbrugge). 

Verblijf van maximaal 3 maanden (kort verblijf) 

Deze regeling geldt voor unieburgers, EER-onderdanen en Zwitsers die maximaal 3 

maanden, vanaf de dag van binnenkomst in België, komen studeren en verblijven. Zij 

vragen een Melding van Aanwezigheid (bijlage 3ter) aan. 

Deze aanmelding leidt niet tot een hoofdverblijfplaats (domicilie) in België. 

De student kan dan ook geen parkeerkaart voor bewoners aanvragen of een rijexamen 

afleggen. 

Gezien de student geen rijksregisternummer krijgt, moet een e-creabisnummer 

aangevraagd worden om legaal te kunnen werken. Dit kan via de gemeente of door de 

werkgever via www.sigedis.be. Dit is niet mogelijk voor jobstudenten, in dit geval kan de 

werkgever een Dimona-aangifte doen. 

Hoe de melding van aanwezigheid (bijlage 3ter) aanvragen? 
De student stuurt binnen 10 werkdagen na aankomst in België een e-mail naar 

internationalstudent@stad.gent. Deze aanmeldingsmail bevat volgende gegevens: 

- Onderwerp: ‘bijlage 3ter + aantal maanden verblijf’ 

- Naam en voornaam student 

 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/Bijlage_03_03.pdf
http://www.sigedis.be/
mailto:internationalstudent@stad.gent
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- Nationaliteit student 

- Correct en volledig verblijfsadres in Gent 

- Duur van studies 

- Aankomstdatum in België 

De student voegt een scan toe van een binnenkomstdocument (paspoort, 

identiteitskaart).  

De student krijgt een bevestigingsmail van de ontvangst van de aanvraag van het Loket 

Studenten. 

Het Loket Studenten nodigt de student later per e-mail uit om met de nodige originele 

documenten langs te komen bij het Loket Studenten in het AC Zuid of, afhankelijk van de 

woonplaats, een dienstencentrum om de bijlage 3ter af te halen. 

 

 

 

 

De bijlage 3ter is geldig voor maximaal 3 maanden en kan enkel in uitzonderlijke gevallen 

worden verlengd.  De afgifte van een nieuwe bijlage 3ter voor opnieuw 3 maanden is 

mogelijk als minstens 1 dag is verstreken sinds de einddatum van de vorige bijlage 3ter. 

Verblijf van meer dan 3 maanden (lang verblijf) 

Een Unieburger, EER-onderdaan of Zwitser die meer dan 3 maanden komt studeren, moet 

een inschrijving in de gemeente aanvragen. Een visum is nooit nodig. De student krijgt een 

elektronisch verblijfsdocument (E kaart) of een bijlage 8 als de verblijfsvoorwaarden 

vervuld zijn. De student krijgt ook een rijksregisternummer. 

Hoe de E kaart of de bijlage 8 aanvragen? 
Binnen 3 maanden na aankomst in België meldt de student zich per e-mail aan bij 

internationalstudent@stad.gent . Deze aanmeldingsmail bevat volgende gegevens: 

- Onderwerp: ‘registratie + aantal maanden verblijf’ 

- Digitaal ingevuld aankomstformulier (arrival form) 

- Scan van (geldig) paspoort of identiteitskaart 

Bij het afhalen van de bijlage 3ter brengt de student mee: 

□ Identiteitskaart of paspoort  

□  Mondeling of schriftelijk het verblijfsadres verklaren.  
 

De bijlage 3ter is gratis, pasfoto’s zijn niet nodig. 

mailto:internationalstudent@stad.gent
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20180222_FR_Arrival%20Form%20International%20Students_1.pdf
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- Scan van inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling in België 

- Scan van bewijs van ziekteverzekering 

De student stuurt elk document in een afzonderlijk bestand als bijlage. 

 

 

 

De student ontvangt een bevestigingsmail van het Loket Studenten en hoeft zich 

voorlopig niet persoonlijk aan te melden.  

 

 

 

 

 

 

 

De student krijgt onmiddellijk een inschrijving in het wachtregister. Als de student op een 

privéadres verblijft, gebeurt de woonstcontrole door de buurtinspecteur. Voor studenten 

die zich online aanmelden en verblijven in een officieel studentenhome, geldt een 

vereenvoudigde woonstcontrole zonder politievaststelling. 

 

 

 

Als de buurtinspecteur de student niet aantreft, vindt de student een 

woonstvaststellingskaart in de brievenbus:  

De inschrijvingsprocedure kost wat tijd en de E kaart kan niet onmiddellijk 

afgegeven worden. Daarom start de student de inschrijvingsprocedure zo snel 

mogelijk op. Het is belangrijk vooraf voldoende huisvesting te regelen. Als de 

student geen verblijfsadres heeft voor minstens twee maanden, wordt de 

inschrijvingsprocedure uitgesteld.  

De student brengt ook duidelijk naam en voornaam op de deurbel en brievenbus 

aan om de woonstcontrole vlot te laten verlopen.  

 

De bevoegde buurtinspecteur is te vinden via 
http://www.lokalepolitie.be/5415/contact/je-wijk  

 

 

Aandachtspunten bij het invullen het aankomstformulier:  

□ Aankomstformulier digitaal invullen 

□ Volledige officiële naam en alle  voornamen vermelden 

□ Volledig adres en eventueel kamernummer vermelden  

□ E-mailadres en telefoonnummer in België invullen 

□ Verwachte studieperiode en eventueel al gekende vertrekdatum vermelden 

http://www.lokalepolitie.be/5415/contact/je-wijk
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Na een positieve woonstcontrole volgt een inschrijving in het vreemdelingenregister. 

Na een negatieve woonstcontrole wordt de inschrijvingsaanvraag geweigerd en volgt een 

schrapping uit de registers. De student wordt per e-mail op de hoogte gebracht. 

Zodra het aanvraagdossier verwerkt is, nodigt het Loket Studenten of het bevoegde 

dienstencentrum de student per e-mail uit om de inschrijving te vervolledigen en een 

verblijfsdocument aan te vragen. Als de student niet op de afspraak kan langskomen, is 

het belangrijk dit te melden aan het Loket Studenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de afspraak voor de aanvraag van de E kaart brengt de student volgende 

documenten mee: 

□ Geldig paspoort of identiteitskaart  

□ Inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling in België 

□ Bewijs van ziekteverzekering voor alle medische kosten (geldig voor lang 

verblijf in België) 

□ Verklaring voldoende bestaansmiddelen op standaardformulier (in te 

vullen aan loket) 

□ Eventueel rijbewijs 

□ Eventueel beëdigd vertaalde geboorteakte (indien vereist, met legalisatie 

of apostille) 

□ Persoonlijke uitnodigingsmail 

□ 24 euro (cash of Bancontact) 

□ 3 recente en identieke pasfoto’s die voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitscriteria (er is een fotocabine in blok A – AC Zuid) 

□ Eventueel bijkomende documenten, opgesomd in de uitnodigingsmail 

 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf
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De leveringstermijn van de E kaart is 2 tot 3 weken. Via een spoedprocedure (€ 95 of € 148) 

kan dit op 1 tot 2 werkdagen. Intussen krijgt de student een papieren versie van het 

verblijfsdocument (bijlage 8). 

 

Zodra de student de pin/puk codes per post heeft ontvangen, kan de E kaart worden 

afgehaald op de plaats van de aanvraag. Bij het Loket Migratie (op AC Zuid) kan de student 

de E kaart afhalen via het snelloket (zonder afspraak op maandag, woensdag en vrijdag 

van 9u tot 12.30u en van 14u tot 16u, dinsdag van 9u tot 12.30u en van 14u tot 19u, 

donderdag gesloten, zaterdag enkel op afspraak). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Geldigheidsduur E kaart of bijlage 8 
De E kaart is 5 jaar geldig op voorwaarde dat de student blijft beantwoorden aan de 

verblijfsvoorwaarden als student. 

Na 5 jaar ononderbroken en legaal verblijf kan een duurzaam verblijfsrecht aangevraagd 

worden (E+ kaart of bijlage 8bis). Dit leidt tot een onvoorwaardelijk, permanent 

verblijfsrecht. 

Bij het afhalen van de E kaart brengt de student mee: 

□ Papieren versie van het verblijfsdocument (bijlage 8) 

□ Pin/puk codes 

De student kan kiezen om in plaats van het elektronisch verblijfsdocument enkel 

de papieren versie (bijlage 8) aan te vragen. Dit is gratis.   

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/Bijlage_08_01.pdf
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Specifieke verblijfsprocedure voor student met hoofdverblijfplaats in een 
aangrenzend buurland – bijlage 33 
Studenten die hun hoofdverblijfplaats in Frankrijk, Luxemburg, Nederland of Duitsland 

behouden maar in België studeren, kunnen kiezen voor een bijlage 33 

Deze verblijfsprocedure leidt niet tot een inschrijving in een Belgische gemeente. De 

student krijgt geen rijksregisternummer. 

Het aanvragen van een parkeerkaart voor bewoners is niet mogelijk.  

Het afleggen van een rijexamen is enkel mogelijk met een titularisnummer. Dit nummer 

kan aangevraagd worden via Loket Rijden. 

Hoe de bijlage 33 aanvragen? 
De student stuurt binnen 8 werkdagen na aankomst in België een e-mail naar 

internationalstudent@stad.gent. Deze aanmeldingsmail bevat volgende gegevens: 

- Onderwerp: ‘bijlage 33 + aantal maanden verblijf’ 

- Naam en voornaam student 

- Nationaliteit student 

- Binnenkomstdatum in België 

- Correct en volledig verblijfsadres in Gent 

- Duur van de studies in België 

 

De student voegt een scan toe van: 

- Geldig paspoort of identiteitskaart 

- Inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling in België 

 

De student stuurt elk document in een afzonderlijk bestand als bijlage. 

Voor deze student kan de aanmelding niet gebeuren via het aankomstformulier (arrival 

form).  

De student krijgt een bevestigingsmail van de ontvangst van de aanvraag van het Loket 

Studenten. 

De student meldt elke adreswijziging onmiddellijk bij de gemeente (ook als het 

verblijfsdocument nog geldig is). Bij het niet-melden moet de gemeente de student 

schrappen uit het vreemdelingenregister. Die schrapping maakt het verblijfsdocument 

ongeldig en kan leiden tot het verlies van verblijfsrecht.  

 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/bijlage_33.pdf
https://stad.gent/burgerzaken/rijbewijzen
mailto:internationalstudent@stad.gent
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Het Loket Studenten nodigt de student later per e-mail uit om met de nodige originele 

documenten langs te komen bij het Loket Studenten in het AC Zuid of, afhankelijk van de 

woonplaats, een dienstencentrum om de bijlage 33 af te halen. 

  

 

 

 

 

 

 

De bijlage 33 is geldig voor de duur van het school- of academiejaar en moet elk 

academiejaar vernieuwd worden. Hiervoor moeten elke keer dezelfde documenten 

voorgelegd worden, net als de bijlage 33 van het vorige academiejaar.  

De student krijgt de bijlage 33 onmiddellijk mee op de afspraak. 

Aangifte verlies, diefstal of vernieling verblijfsdocument 

In geval van verlies, diefstal of vernieling van het verblijfsdocument is de student 

verplicht onmiddellijk aangifte te doen bij de politie (dus niet bij Loket Migratie of een 

dienstencentrum). De politie geeft een attest van verlies, vernieling of diefstal (bijlage 12). 

Als het om een elektronisch verblijfsdocument gaat, kan de student de kaart blokkeren via 

Doc Stop (0800 2123 2123) om misbruik van de kaart te vermijden. 

Tot slot moet de student via de gemeente een duplicaat van het verblijfsdocument 

aanvragen. Het duplicaat heeft altijd dezelfde vervaldatum als het originele document. 

Bij herhaaldelijk verlies of diefstal mag de gemeente pas een nieuw verblijfsdocument 

afleveren na onderzoek naar de redenen van dat herhaaldelijk verlies of diefstal. 

Bij het afhalen van de bijlage 33 brengt de student mee: 

□  Geldig paspoort of identiteitskaart 

□ Correct en volledig verblijfsadres 

□ Inschrijvingsattest van een onderwijsinstelling in België 

□ 2 recente en identieke pasfoto’s  die voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitscriteria (er is een fotocabine in Blok A – AC Zuid) 

□ 13 euro (cash of bancontact) 
 

 

 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf
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Melding definitief vertrek naar het buiteland 

Een student die een bijlage 8 of een E kaart heeft en België definitief verlaat, moet het 

vertrek melden bij de gemeente binnen 8 dagen vóór de vertrekdatum. De teruggave van 

de E kaart is verplicht. Dit geldt niet voor wie een bijlage 3ter of een bijlage 33 heeft. 

Deze melding gebeurt via het formulier Aangifte definitief vertrek uit België. 

Dit volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt met het verblijfsdocument 

afgegeven aan het Loket Migratie of aan een dienstencentrum. 

 

De student krijgt aan het loket een bewijs van de aangifte (model 8 – Bewijs afvoering 
rijksregister wegens vertrek naar het buitenland) en een bijlage 37 (attest van afneming 
van het verblijfsdocument). 

De student biedt zich persoonlijk aan met een pasfoto om de bijlage 37 en het model 8 af 

te halen. Als de aangifte van vertrek toch per brief of e-mail gebeurt, wordt het model 8 

opgestuurd naar het buitenlands adres vermeld in het vertrekformulier. Er kan dan geen 

bijlage 37 opgestuurd worden.  

 

 

Wie contacteren?  

  

De teruggave van het verblijfsdocument gebeurt best na de afhandeling van 

allerhande praktische zaken waarvoor het verblijfsdocument nodig is (bv. 

bankverrichtingen) 

Voor bepaalde formaliteiten is het hebben van een model 8 noodzakelijk. Zo 

kunnen studenten uit Nederland zich niet opnieuw inschrijven bij een Nederlandse 

gemeente zonder het model 8. 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20171204_FR_%20Aangifte%20definitief%20vertrek%20Studenten%20-%20Unieburger_0.pdf
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Wie contacteren? 

 

 

 

 

 

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 

  

 
 

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! 
internationalstudent@stad.gent  
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 
dcgb@stad.gent of 09 268 23 80 

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

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

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