
nr bus 

ik, ondergetekende, die de gastuniversiteit vertegenwoordig:        
naam 
voornaam 
in de hoedanigheid van
benaming van de universiteit 
adres van de universiteit:
straat  
postcode     gemeente 

verklaar hierbij dat de hieronder vermelde werknemer : 
naam 
voornaam 
nationaliteit 
geboortedatum  

 [  d d   m m  j j j j  ] 

Kwalificatie 

aan onze universiteit verbonden zal zijn : 
voor de periode van tot 

 [  d d  m m  j j j j  ]    [  d d  m m  j j j j  ] 

Hij geniet voor deze periode een tegemoetkoming 
voor wetenschappelijk onderzoek, toegekend door 
In de hoedanigheid van postdoctorandus in het kader van de bepalingen van artikel 2, 25° van voornoemd 
KB van 9/6/1999.. 

gedaan te  , op 
[  d d  m m  j j j j  ] 

handtekening

Bericht van aankomst in België van een buitenlandse postdoctorandus in het kader 
van de toepassing van artikel 2, 25° van het KB van 9/6/1999 houdende de uitvoering 

van de wet van 30/4/ 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers*

ECONOMISCHE MIGRATIE 

Volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen 
Dit document dient te worden verzonden per mail naar 
arbeid.eco@gob.brussels
(Brussel Economie en Werkgelegenheid - Directie Economische 
Migratie - Cel Arbeidskaarten) ten laatste een maand na 
aankomst van de postdoctorale vreemdeling.

Dit formulier zal elektronisch verwerkt worden, de structuur ervan mag 
in geen geval gewijzigd worden. Gelieve het formulier in te vullen in 
HOOFDLETTERS (met zwarte of blauwe inkt) en druk het formulier en 
de eventuele bijlagen af in A4-formaat.
Bijkomende inlichtingen: www.arbeidskaart.brussels 
Contacteer onze dienst via het adres arbeid.eco@gob.brussels

Opgelet 

Ce formulaire est également disponible en français

http://www.permisdetravail.brussels/
mailto:travail.eco@sprb.brussels


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

                
            

               
             

                
               

 
               

              

Uw persoonsgegevens worden behandeld door Brussel en Economie in het specifieke kader van uw aanvraag voor 
toelating tot arbeid. 

U kan op elk ogenblik toegang krijgen tot uw gegevens, er een afschrift van krijgen in een gebruikelijk en leesbaar 
formaat, en een eventuele  rechtzetting verkrijgen. Verder kan u ook vragen om uw gegevens te wissen. Brussel 
Economie en Werkgelegenheid zal uw verzoek bestuderen in functie van de nagestreefde doelstelling. U zal worden 
verwittigd als uw gegevens gewist of bewaard worden. Het bewaren van gegevens  zal worden gemotiveerd op basis 
van dwingende en gerechtvaardigde belangen die voorgaan op uw belangen, rechten en vrijheden.  De 
bewaringsduur van uw persoonsgegevens  blijft beperkt tot de tijd die nodig is voor de volledige afhandeling van uw 
dossier.  

Elk verzoek dient gericht te zijn aan Brussel Economie en Werkgelegenheid : Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel. 

Brussel Economie en Werkgelegenheid verstrekt geen persoonsgegevens aan derden behalve in gevallen die door 
de wet worden voorzien ; in dit geval worden zij verstrekt overeenkomstig  haar privacy beleid. De gegevens komen 
in aanmerking om later  voor statistische doeleinden te worden gebruikt. Dit gebeurt anoniem en in overeenstemming 
memet de artikels 99 tot 104 van de wet van 30 juli 2018.

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u het privacy beleid van Brussel Economie en Werkgelegenheid raadplegen en/
of de DPO van het Gewestelijk Overheidsdienst Brussel (GOB)  mailen op het volgende adres :  dpo@gob.brussels. 
Voor het indienen van klachten kan u ofwel terecht bij de klachtendienst  van de GOB op het volgende adres : 
klachten@gob.brussels, ofwel bij de gegevensbeschermingsautoriteit via de volgende link: 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

mailto:dpo@sprb.brussels
mailto:plaintes@sprb.brussels
http://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte

	Je soussigné, représentant de l’entreprise qui organise la formation :
	nom prénom
	dénomination de l'université

	atteste par la présente que le travailleur ci-après :
	nom prénom nationalité

	est accueilli par notre université :
	pour la période du au
	[  j j   m m  a a a a  ]                  [  j j   m m  a a a a  ]
	en qualité de postdoctorant dans le cadre des dispositions de l'article 2, 25  de l'A.R. du 9/6/1999 susmentionné.
	signature
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	en qualité de: 
	dénomination de luniversité: 
	rue: 
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	bte: 
	code postal: 
	commune: 
	nom_2: 
	prénom_2: 
	nationalité: 
	date de naissance: 
	qualification: 
	pour la période du: 
	au: 
	dun subside à savant octroyé par: 
	fait à: 
	le: 


