Bijlage 48
(03/01/2019)
KONINKRIJK BELGIE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
DIENST VREEMDELINGENZAKEN
REF.:
BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF
(RECTO)

In uitvoering van artikel………………. van de wet van 15 december 1980 en van artikel ………………van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
De verblijfsaanvraag ingediend door :
Naam
:

……………………………………………………………………………………………………………

Voorn(a)am(
en) :
Nationaliteit:

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

Geboortedatum:

……………………………………………………………………………………………

Geboorteplaats:

……………………………………………………………………………………………

Identificatienummer in het Rijkregister
Verblijvende
te :

……………………………………………………….

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

wordt om de volgende reden geweigerd:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bijgevolg wordt de aanvraag voor een gecombineerde vergunning geweigerd.
DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS, NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS.

Gedaan
te

, op

De Minister of zijn gemachtigde,(2)

-------------------(1)

Alleen invullen als de vreemdeling een dergelijk nummer heeft.
Schrappen wat niet past en de hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft aanduiden.
(2)

AKTE VAN KENNISGEVING
(VERSO)

Ten
jare

……………………………………………….

Op verzoek

de Minister

van

van

op

…………………………………………………

………………………………………………………………………….(1)

de gemachtigde van de Minister
van

………………………………………………………..

heb ik
………………………………………………………………………………………………(2)

ondergeteken
de
verblijvende
te
kennis

……………………………………………………………………………………………………

gegeven

…

aan
geboren
te

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

op

…………………………………………………
…

Er werd hem (haar), door mijn toedoen, afschrift overhandigd van deze beslissing.

Ik heb hem (haar) ervan op de hoogte gebracht dat deze beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 2,
van de wet van 15 december 1980 vatbaar is voor een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij verzoekschrift, binnen de dertig dagen na
de kennisgeving van deze beslissing.
Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, wordt het hierboven bedoelde beroep
ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen aan de in artikel 39/78 van de wet van
15 december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
vermelde vereisten. Het beroep wordt ingediend bij de Raad bij ter post aangetekend schrijven, onder
voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, § 1, tweede en vierde lid, van PR RvV, aan de
Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 92-94, te 1030
Brussel.
Het indienen van een beroep tot nietigverklaring en van een vordering tot schorsing schorst de
tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel niet.
DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS, NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS.

Ik erken kennisgeving te hebben ontvangen van onderhavige beslissing.

Handtekening van de vreemdeling

Handtekening van de overheid

----------------(1)
Schrappen wat niet past en de hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft aanduiden.
(2)
Naam en hoedanigheid van de overheid die tot de kennisgeving van de beslissing overgaat.

