
 
Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende de voorwaarden voor erkenning 
van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten gastovereenkomsten 
met onderzoekers uit niet-EU-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden 

waaronder dergelijke gastovereenkomsten kunnen worden afgesloten 
 
 
 
 
 

AANVRAAG TOT ERKENNING 
 
 
 

Het onderzoeksorgaan hierna vraagt te worden erkend door de Belgische Staat om 
gastovereenkomsten te kunnen afsluiten met buitenlandse onderzoekers uit niet-EU-landen, 
teneinde een onderzoeksproject uit te voeren in België. 

 
 
 

1. GEGEVENS VAN DE VRAGENDE INSTELLING 
 
Naam van de instelling / onderneming : 
 
Rechtsvorm 
Naam van de bestuurder : 
 
Adres :  
 
Postcode :        Plaats : 
Tel. :  
Fax :  
E-mail :  
Webstek : 
 
Btw-nummer : 
 
Persoon belast met het dossier 
Naam :  
Functie :  
Telefoon : 
E-mail : 



2. BEWIJS VAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT 
 
 
Maatschappelijk doel en/of wettelijke opdracht :  
 
 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Onderzoeksactiviteiten : 
 
 

    De onderzoeksinstelling heeft, in het kader van de Permanente inventaris van het Belgische 
wetenschappelijk potentieel dat door het Federaal Wetenschapsbeleid wordt bijgehouden, al het 
bewijs geleverd van haar onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten. 
 

    De onderzoeksinstelling is NIET opgenomen in de Permanente inventaris van het Belgische 
wetenschappelijk potentieel dat door het Federaal Wetenschapsbeleid wordt bijgehouden, 
waartoe het zo nodig het bewijs van haar onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten levert. 
Daartoe voegt de onderzoeksinstelling bij deze aanvraag elk relevant document, met name : 
 
    
  het laatste jaarverslag ; 
 

 documenten die haar onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten bewijzen 
(octrooien, licenties, budgetten, onderzoekspersoneel...) ; 

 
 andere (nader toe te lichten)................................................................................ 

......................................................................................................................................... 
  
De Staat behoudt zich het recht voor extra informatie en/of bewijzen op te eisen om de 
erkenningsaanvraag te vervolledigen.



3.  GEVOLGEN VAN DE ERKENNING 
 
3.1 Gastovereenkomsten 
 
Een erkende onderzoeksinstelling die een onderzoeker wenst te ontvangen om een 
onderzoeksproject uit te voeren, tekent met hem een gastovereenkomst. Door deze 
overeenkomst verbindt de onderzoeker er zich toe het onderzoeksproject tot een goed einde te 
brengen, terwijl de onderzoeksinstelling zich ertoe verbindt de onderzoeker daartoe te 
ontvangen. 
Op grond van die gastovereenkomst kan de onderzoeker een aanvraag tot machtiging tot een 
verblijf van meer dan drie maanden indienen bij de Belgische diplomatieke en consulaire post 
in het land waar hij zijn verblijfplaats heeft of op zijn plaats van oponthoud in het buitenland, 
voor zover hij de documenten voorlegt vastgelegd bij de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
zoals tot op heden gewijzigd, en de betrokkene zich niet in een van de gevallen bevindt waarin 
is voorzien in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8° van die wet.  
 
3.2 Verantwoordelijkheden van de onderzoeksinstelling 
 
De onderzoeksinstelling die met een onderzoeker een gastovereenkomst tekent, verbindt er zich 
toe de onderzoeker daartoe te ontvangen en gaat na of de voorwaarden worden vervuld die zijn 
vastgelegd in artikel 9 van het koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor erkenning van 
de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten gastovereenkomsten met 
onderzoekers uit niet-EU-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden 
waaronder dergelijke gastovereenkomsten kunnen worden afgesloten. 
Ingeval de onderzoeker illegaal op het grondgebied van het Koninkrijk verblijft, moet de 
onderzoeksinstelling bovendien de kosten terugbetalen verbonden aan zijn verblijf of zijn 
terugkeer en die met overheidsmiddelen werden betaald (artikel 4 van het koninklijk besluit 
houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van 
onderzoeksprojecten gastovereenkomsten met onderzoekers uit niet-EU-landen willen afsluiten 
en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke gastovereenkomsten kunnen 
worden afgesloten). 
De tenlasteneming gaat in, ter herinnering, op de datum van ondertekening van de 
gastovereenkomst en loopt af zes maanden na het einde ervan, of vanaf de kennisgeving van 
weigering van toegang tot het grondgebied. 
 
3.3 Duur 
 
In geval van aanvaarding door het Federaal Wetenschapsbeleid wordt de erkenning verleend 
voor een periode van 5 jaar (artikel 5 van het koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor 
erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten 
gastovereenkomsten met onderzoekers uit niet-EU-landen willen afsluiten en tot vaststelling van 
de voorwaarden waaronder dergelijke gastovereenkomsten kunnen worden afgesloten). 
 
3.4 Publicatie 
 
De lijst van de door het Federaal Wetenschapsbeleid erkende onderzoeksinstellingen wordt 
gepubliceerd op de webstek www.belspo.be en kan worden gepubliceerd op de webstek van 
de Europese Unie. 



4. VERBINTENIS

De ondergetekende, ............................................................................................., 
handelend in de hoedanigheid van............................................................................ 
binnen bovenvermelde onderzoeksinstelling, 

• Verklaart op eer dat deze verklaring en de bijgevoegde documenten waar en
oprecht zijn.

• Zegt kennis te hebben genomen van de voorwaarden waarmee hij instemt

Opgemaakt te ........... op ........./......../.......... 

Handtekening : 

Dit behoorlijk ingevulde formulier moet naar het volgende adres worden gestuurd: 
Federaal Wetenschapsbeleid 
WTC III
Wetenschappelijke visum 
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel 

Contact: Bernard Delhausse (02 238 37 09 of bernard.delhausse@belspo.be) 


