
Bijlage 2 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. 
 

GASTOVEREENKOMST 
 

Met het oog op de machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden in België van een 
buitenlander van buiten de Europese Unie, uitgenodigd in de hoedanigheid van onderzoeker door een 
erkende onderzoeksinstelling om er een onderzoeksproject uit te voeren, 
 
Gezien de Europese richtlijn 2005/71 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van 
onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek, 
Gezien de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
Gezien het koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor erkenning van de 
onderzoeksinstellingen, 
 
De hierna vermelde instelling: 
 
Naam :       
Ondernemingsnummer (in voorkomend geval):       
Adres :       
 
Hoofd van de instelling : 
Naam:       
Hoedanigheid (rector, directeur, voorzitter, enz.) :       
 
Verklaart dat zij als onderzoeker ontvangt : 
 
Naam (dhr., mevr., mej.) :       
Voorna(a)m(en) :       
Geboortedatum :         Geboorteplaats :       
Nationaliteit :       
Huidige woonplaats :       
Paspoortnummer :       
Hoedanigheid :       
Diploma :       
Tewerkstellende instelling of bezochte instelling van hoger onderwijs (vóór het verblijf in België)       
 
Voor het volgende project : 
 
Titel van het onderzoeksproject :       
Projectleider (promotor) :       
Uitvoeringsplaats :       
Adres :       
 
Volgens de volgende opvangregeling : 
 
Aard van de juridische relatie :       
Maandinkomen (brutobedrag) :       
Type van inkomen :   salaris  beurs  andere (preciseren) :       
Instelling die de onderzoeker financiert :       
Duur : van       tot        
 
 
En verklaart bovendien dat de hierboven vermelde persoon over de vereiste middelen beschikt om 
zijn verblijfkosten te dekken en zijn sociale dekking en zijn terugkeer naar zijn land van herkomst te 
bekostigen. 
 
Gedaan in tweevoud te      , op       
 
Handtekening van het hoofd van de gastinstelling. 

Voor akkoord 
Handtekening van de onderzoeker 


