
ECONOMISCHE MIGRATIE

AANVRAAG OM VERGUNNING VOOR HET TEWERKSTELLEN VAN MAXIMUM  
90 DAGEN VAN EEN BUITENLANDSE VRIJWILLIGER 

IN BELGIË GEVESTIGDE GASTENTITEIT  
(ART 9,4 KB 09/06/1999)

 
Opgelet 
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: 
Zie lijst van de te bezorgen documenten op www.arbeidskaart.brussels 
Contacteer onze dienst via het adres arbeid.eco@gob.brussels

 
Volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen 
-   bij voorkeur per mail naar arbeid.eco@gob.brussels 
-   of per brief naar 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel  
Bestuur Economie en Werkgelegenheid 
Directie Economische Migratie 
Cel Arbeidskaarten 
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel

nationaliteit   

telefoonnr

e-mail

Aanvrager(gastentiteit/mandataris:natuurlijke persoon wettelijk gedomicilieerd in België):

vertegenwoordiger van de gastentiteit, handelend in de hoedanigheid van

mandataris (vul het vak “gemachtigde” in op pagina 2)

gastentiteit (in eigen naam)

 [ d   d   m  m    j    j    j    j  ]
geslachtgeboortedatum

rijksregisternummer

voornaam 

naam  

Gastentiteit:

 ondernemingsnummer of nummer exploitatiezetel

ondernemingsnaam

rechtsvorm

adres van de gastentiteit :

busnr

gemeente postcode

straat

Ce formulaire est également disponible en français.

mailto:arbeid.eco@gob.brussels
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Mandataris (wettelijk gedomicilieerd in België):

machtiging bij te voegen               al verstrekt         of

adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming van de mandataris:

ondernemingsnaam van de mandataris

ondernemingsnummer van de onderneming van de mandataris

 geen ondernemingsnummer
adres van het wettelijke domicilie van de mandataris:

postcode gemeente 

busnrstraat

busnr

gemeente postcode

straat

in het buitenland   

in België  

momenteel gedomicilieerd:

nationaliteit 
 [ d   d   m  m    j    j    j    j  ]

geslachtgeboorteplaatsgeboortedatum

rijksregisternummer

voornaam 

naam  

busnr

gemeente postcode

straat

Vrijwilliger :
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Plaats van tewerkstelling [effectieve tewerkstelling van de vrijwilliger]:

 site /  filiaal:

 idem adres gastentiteit  :

 andere exploitatiezetel:                                 nr. exploitatiezetel

ondernemingsnummer 

ondernemingsnaam

busnr

gemeente postcode

straat

Arbeidsstelsel in België :

aantal uur / week 

Datum aanvang vrijwilligersovereenkomst :

 later:

 vanaf de afgifte van de arbeidskaart             

( tot vanaf
 [ d   d   m  m    j    j    j    j  ]  [ d   d   m  m    j    j    j    j  ]

)

tot
 [ d   d   m  m    j    j    j    j  ]
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Ik heb kennis genomen van de informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van de vergunningsaanvragen voor het tewerkstellen van een buitenlandse werknemer, en 
van het privacy beleid van de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

gedaan te

datum
[  j  j    m m   a a a a ]

handtekening van de aanvrager (gastentiteit/mandataris)

https://economie-werk.brussels/media/1150/download
https://economie-werk.brussels/media/1150/download
https://economie-werk.brussels/gebruiksvoorwaarden
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Opgelet
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:
Zie lijst van de te bezorgen documenten op www.arbeidskaart.brussels
Contacteer onze dienst via het adres arbeid.eco@gob.brussels
Volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen
-   bij voorkeur per mail naar arbeid.eco@gob.brussels
-   of per brief naar
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Cel Arbeidskaarten
Sint-Lazarusplein 2 - 1035 Brussel
Aanvrager(gastentiteit/mandataris:natuurlijke persoon wettelijk gedomicilieerd in België):
 [ d   d   m  m    j    j    j    j  ]
Gastentiteit:
adres van de gastentiteit :
Ce formulaire est également disponible en français.
Mandataris (wettelijk gedomicilieerd in België):
of
adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming van de mandataris:
adres van het wettelijke domicilie van de mandataris:
momenteel gedomicilieerd:
 [ d   d   m  m    j    j    j    j  ]
Vrijwilliger :
Plaats van tewerkstelling [effectieve tewerkstelling van de vrijwilliger]:
Arbeidsstelsel in België :
Datum aanvang vrijwilligersovereenkomst :
 [ d   d   m  m    j    j    j    j  ]
 [ d   d   m  m    j    j    j    j  ]
)
 [ d   d   m  m    j    j    j    j  ]
[  j  j    m m   a a a a ]
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