
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - N4 - PERSOONSGEGEVENS 

(LOI/WET 8.12.1992) 

 

 

 

Schuldbekentenis  

 
 

Ik (vul hieronder de gegevens van de passagier in) 

1. Naam: 

     

2. Voorna(a)m(en): 

 

3. Rijksregisternummer:              

4. Geboortedatum en -plaats: 

5. Nationaliteit: 

6. Burgerlijke staat: 

7. Huidige verblijfplaats: 

 
 

 

Verklaar 

 

van de Belgische Staat ontvangen te hebben door bemiddeling van de consulaire post te Kinshasa als 

financiële bijstand aan mijn repatriëringskosten vanuit Kinshasa een terugvorderbaar voorschot van  

500 EUR (EN VOLUIT IN LETTERS) vijfhonderd euro. 

 

Ik verbind mij er hoofdelijk toe deze som bij het eerste verzoek aan de Belgische Staat terug te 

betalen. 

 

Nummer van de identiteitskaart: 

Afgeleverd op ………………………………. door …………………………………………………. 

Paspoortnummer: 

Afgeleverd op ………………………………. door …………………………………………………. 

 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
{“Goed voor de som van vijfhonderd euro”} (2) 

 
 

 
Naam + datum 
Handtekening(en)  (1) 

 
(1) Indien de som aan de echtgenoten / samenlevingspartners wordt overhandigd, verklaren deze zich door de 

ondertekening, hoofdelijk verbonden tot de terugbetaling.  
Indien de som aan een minderjarig kind wordt overhandigd, verklaart een ouder zich hoofdelijk verbonden tot de 
terugbetaling. 

(2) Naast zijn handtekening dient (dienen) de begunstigde(n) een “goed voor” of een “goedgekeurd voor” het 

voorgeschoten bedrag in euro met de hand te schrijven voluit in letters (artikel 1326 van het Burgerlijk 
Wetboek). 



DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - N4 - PERSOONSGEGEVENS 

(LOI/WET 8.12.1992) 

 

 

 
 
 

Opmerking persoonlijke levenssfeer 
 
Uw persoonsgegevens worden beheerd conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en conform de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). 
 
U heeft een recht op toegang tot, informatie over, wijziging en verbetering van uw persoonlijke gegevens. Eveneens heeft u een 
recht van verzet omwille van legitieme redenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Om uw rechten uit te oefenen, 
moet u zich richten tot de functionaris voor de gegevensbescherming bij de FOD Buitenlandse Zaken, vergezeld van een scan 
van uw identiteitskaart met uw handtekening, via het mailadres: dpo@diplobel.fed.be. 

mailto:dpo@diplobel.fed.be

