
Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 28 maart 2022 tot vaststelling van de 

standaardformulieren zoals bedoeld in de artikelen 99, 103 en 104/3 van het koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen 

MODEL VAN STANDAARDFORMULIER 

voor het bekomen van een visum of verblijfstitel als student (onderdaan van een derde land), bedoeld 

in artikel 99 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

 

Logo van de instelling voor hoger onderwijs (optioneel): 

Ik, ondergetekende (1) .................................................... 

In mijn hoedanigheid van vertegenwoordig(st)er van (2) …………………………………………………… 

 

Bevestig dat onderstaande student: 

Naam: 

Voornaam: 

Geboortedatum: 

Nationaliteit: 

 Een definitieve inschrijving heeft bekomen om als regelmatig ingeschreven student voltijds 

hogere studies te volgen tijdens het academiejaar 20…- 20…     

 Geaccepteerd is aan de hierboven vermelde instelling voor hoger onderwijs als 

uitwisselingsstudent van ../../20.. tot ../../20.. 

 Ingeschreven is om een voorbereidend jaar te volgen tijdens het academiejaar 20…-20… 

 Toegelaten is tot de studies voor het volgen van voltijds hogere studies tijdens het 

academiejaar 20…- 20…  met als uiterste inschrijvingsdatum …/…/20.. (3) 

 Toegelaten is om een voorbereidend jaar te volgen tijdens het academiejaar 20…-20… met 

als uiterste inschrijvingsdatum ../../20.. (3) 

 Ingeschreven is voor een toelatingsproef om voltijds hogere studies te volgen tijdens het 

academiejaar 20...- 20…  

 

Benaming van de academische graad die overeenstemt met het studieprogramma (4):   

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

* Het studieprogramma omvat in totaal …….. ECTS credits (5) voor de gehele opleiding (met een 

minimum van 54 crédits per academiejaar), onder voorbehoud van de toevoeging van aanvullende 

cursussen die aan de student kunnen worden opgelegd of van de vrijstelling(en) die hij/zij eventueel 

heeft verkregen. 

De student zal dit academiejaar, binnen het kader van een Uniaal of multilateraal programma met 

mobiliteitsmaatregelen of een overeenkomst tussen twee of meer instellingen voor hoger onderwijs, een 

mobiliteit uitoefenen in één of meerdere instellingen voor hoger onderwijs in een andere lidstaat van de 



Europese Unie met het oog op het behalen van een zeker aantal credits of een gezamenlijk diploma/bi-

diploma:     

 JA 

 NEEN 

Indien JA: de duur van de mobiliteit bedraagt a priori :  ……..maanden. 

 

- Gelieve onderstaande velden in te vullen enkel en alleen als de student een definitieve inschrijving 

heeft bekomen (en indien reeds gekend): 

*Het studieprogramma waarvoor de student is ingeschreven voor het academiejaar 20..-20.. omvat 

…….. ECTS credits.  

*Indien het jaarprogramma van de student minder dan 54 credits bedraagt, gelieve hiervoor de reden 

op te geven (bijvoorbeeld afstudeerjaar, pedagogische reden, doctoraatstudent, specialisatiejaar, 

international scholar, ziekte etc.): 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Gelieve onderstaande velden in te vullen enkel en alleen als de student toegelaten is tot de studies, 

maar nog geen definitieve inschrijving heeft bekomen: 

*Indien de definitieve inschrijving van de student afhankelijk is van specifieke toelatingsvoorwaarden, 

gelieve deze hier te specifiëren (6): 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gedaan te.............................., op......................................... 

Handtekening van de vertegenwoordig(st)er van de bovenvermelde instantie: 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(1)  Naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger van de instelling voor hoger onderwijs 

(2) Naam van de instelling voor hoger onderwijs 

(3) Behoudens afwijkingen (voor de FWB : cf. art. 101, eerste lid, van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het 

hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies (= “landschapsdecreet”)) 

(4) Benaming vermelden van de academische graad die overeenstemt met het opleidingsprogramma, zoals voorzien in de 

toepasselijke wetgeving (graduaat, bachelor, bachelor na bachelor, master, master na master, postgraduaat, etc) 

(5) Het betreft het “standaard” aantal studiepunten dat de opleiding bevat (bijvoorbeeld: 60, 120 of 180) 

(6) De specifieke voorwaarden waarnaar hier wordt verwezen, zijn specifiek voor de toelating van de student en zullen een 

voorwaarde zijn voor zijn definitieve inschrijving (bijvoorbeeld de gelijkwaardigheid van het diploma secundair onderwijs). De 

inschrijvingsvoorwaarden als zodanig (zoals bijvoorbeeld de betaling van het inschrijvingsgeld) moeten hier niet vermeld 

worden.  


