
Wenst U een student ten laste te nemen en zijn garant te worden ? 
 
Volg de volgende stappen : 
 

1. Download het formulier van verbintenis tot tenlasteneming voor studenten bijlage 32 op de website 
van Dienst Vreemdelingen zaken Microsoft Word - Bijlage 32_2021.docx (ibz.be) 
 

2. Bereid Uw documenten voor :   

• Een zeer duidelijk kopie van de Turkse identiteitskaart of verblijfsvergunning van Turkije van de 
garant en de student 

• Uittreksel van de bevolkingsregister van de garant (met de gegevens van al de familieleden) 

• Bewijs van familieband tussen de garant en de student tot max. derde graad (1ste graad : ouders en 
kind / 2de graad : broers en zussen, grootouders en kleinkinderen / 3de graad nichten, neven en 
onkels, tantes, overgrootouders, achterkleinkinderen) ). Het document moet apostilled zijn en 
gedateerd minder dan 6 maanden geleden. (Turkse documenten vrijgesteld van apostillen) 

• Kopie van Belgische verblijfsvergunning van de student en bewijs van inschrijving voor het 
schooljaar voor dewelke de tenlasteneming wordt ondertekend  (indien de student reeds in België 
is) 

• De inkomstbewijzen van de garant :  
o Indien U een salaris inkomst heeft : 3 laatste loonfiches , arbeid/bediende contract of een 

werkgeversattest dewelke duidelijk de type en duur van het contract meldt alsook het bewijs 
van de betalingen van de sociale zekerheid 

o Indien U zelfstandig bent : Belasting bewijs van de laatste 3 jaar, bewijs van betaling van de 
bijdragen van sociale zekerheid, belastingaangifte van het voorgaande jaar, inschrijvingsbewijs 
bij Kamer van Koophandel en Handelsregister 

 
In het algemeen dient de garant een bedrag te beschikken over een som van minimum : 

 een basisbedrag van min. 1.809,32 euro netto/maand 
 + 730 Euro netto/maand overeenkomend met het minimum bedrag dat de student dient te 

beschikken om de kosten te dekken van de gezondheidskosten, verblijfskosten, 
studiekosten en repatriëring tijdens het academisch jaar 2021/2022 

 
(Voor meer informatie zie Verbintenis tot tenlasteneming | IBZ 

• Bankrekening uittreksels van de laatste 3 maanden ( stortingen van pensioen uitkeringen, lonen, 
huurinkomsten…) 

• Alle andere geldige documenten van bronnen van regelmatige inkomsten (huurcontract, bewijs van 
inkomen van de echtgenoot van de garant, eigendomsbewijs..) 

• Andere bewijzen kunnen ook overwogen worden zoals :  
(a) Een storting van een bedrag op een rekening van een hoger onderwijs instelling waar de 

student is ingeschreven of toegelaten is om in te schrijven 
(b) Bewijs van beurs 
(c) De student kan een winstgevende activiteit uitoefenen buiten de tijd die normaal aan studies 

moet worden besteed. Er wordt rekening gehouden met de middelen die de legale uitoefening 
van een betaalde activiteit oplevert. 

3. Meld U persoonlijk aan bij het Consulaat voor de legalisatie van Uw handtekening met al de 
documenten. De legalisatie van de handtekening van de garant is onder voorbehoud van betaling: 20 
euro te betalen in Turkse lira tegen de huidige wisselkoers 

https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-12/Tenlasteneming_Bijalge_32.pdf
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/favoris/verbintenis-tot-tenlasteneming

