Koninkrijk België

BIJLAGE 13QUINQUIES

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken

Ref.:

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN – ASIELZOEKER
In uitvoering van artikel 74, § 2 / artikel 75, § 2 / artikel 81(1) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer / mevrouw(1),
die verklaart te heten(1):
naam: ....................................................................................................................................................................................
voornaam: .............................................................................................................................................................................
geboortedatum: .....................................................................................................................................................................
geboorteplaats: .....................................................................................................................................................................
nationaliteit: ..........................................................................................................................................................................

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis
ten volle toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven.

REDEN VAN DE BESLISSING:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene bevel gegeven het grondgebied te
verlaten binnen ........................... dagen.(3)

Brussel,
De Minister van ............................................../ gemachtigde van de Minister van ...................................................... (1), (4)
Naam en hoedanigheid, datum, handtekening en stempel van de overheid

In uitvoering van artikel 53bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt voornoemde teruggeleid naar de grens van het land waaruit hij (zij)
gevlucht is en waar, volgens zijn (haar) verklaring, zijn (haar) leven of vrijheid bedreigd zou zijn.(1)

Brussel,
De Minister van ............................................../ gemachtigde van de Minister van ...................................................... (1), (4)
Naam en hoedanigheid, datum, handtekening en stempel van de overheid

Akte van kennisgeving

Ik, ondergetekende, ........................................................................................................................................................... (5),
heb aan de betrokkene kennis gegeven van de beslissing(en) van .................................................... :
 in persoon.
 op de gekozen woonplaats van de betrokkene .................................................................................................... (6).
 op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
naam: ....................................................................................................................................................................................
voornaam: .............................................................................................................................................................................
geboortedatum: .....................................................................................................................................................................
geboorteplaats: .....................................................................................................................................................................
nationaliteit: ..........................................................................................................................................................................
Er werd hem (haar), door mijn toedoen, een afschrift van deze beslissing(en) overhandigd.
Ik heb de betrokkene ervan op de hoogte gebracht, dat indien hij (zij) dit bevel niet opvolgt, hij (zij) gevaar loopt, naar de grens te worden
geleid en te dien einde te worden opgesloten voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel, overeenkomstig
artikel 27 van de wet van 15 december 1980.
Ik heb de betrokkene geïnformeerd dat bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep tot nietigverklaring kan worden ingediend
tegen deze beslissing(en), overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980. Dit beroep moet binnen de dertig dagen na de
kennisgeving van de beslissing(en) door middel van een verzoekschrift worden ingediend. Indien de betrokkene zich bevindt in een
welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de wet, of ter beschikking is gesteld van de regering, moet het
verzoekschrift binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing(en) worden ingediend, krachtens artikel 39/57, § 1, tweede lid, van
de wet van 15 december 1980.
Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980. Behoudens in het geval
van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring
worden ingesteld. Behoudens zijn (haar) toestemming, zal ten aanzien van de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van een verwijderingsof terugdrijvingsmaatregel, slechts tot gedwongen tenuitvoerlegging van deze maatregel worden overgegaan na het verstrijken van de in
artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde beroepstermijn (10 dagen indien het een eerste verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel betreft / 5
dagen vanaf de tweede verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel) of, wanneer de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van deze
maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingeleid binnen deze termijn, nadat de Raad deze vordering heeft verworpen.
Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, worden het hierboven bedoelde beroep en de hierboven bedoelde vordering
ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen aan de vereisten vermeld in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980
en in artikel 32 van het Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (PR RvV). Zij worden ingediend bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen bij ter post aangetekend schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, § 1, tweede en
vierde lid, van het PR RvV, aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 92-94, te 1030 Brussel.
Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980, schorst het indienen van een beroep tot
nietigverklaring en van een vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel niet. Een rubriek “FAQ” kan via de
website www.rvv-cce.be worden geraadpleegd.
Overeenkomstig de artikelen 508/1 en volgende van het Gerechtelijk wetboek kan de betrokkene een beroep doen op het bureau voor
juridische bijstand, en indien dat nodig is, kan hij (zij) een beroep doen op taalkundige bijstand, die krachtens artikel 508/10 van het
Gerechtelijk wetboek kan worden verleend. De gegevens van de bureaus voor juridische bijstand kunnen via de website www.advocaat.be en
www.avocats.be geraadpleegd worden.
Een schriftelijke of mondelinge vertaling van de belangrijkste elementen van de beslissing, met inbegrip van de informatie betreffende de
beschikbare beroepsmiddelen, in een taal die de betrokkene begrijpt of waarvan men redelijkerwijs kan veronderstellen dat hij (zij) die
begrijpt, kan op zijn (haar) verzoek bekomen worden bij de minister of diens gemachtigde.

Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs.
Naam, datum, handtekening en stempel van de overheid.
Ik erken kennisgeving te hebben ontvangen van deze beslissing(en).
Naam en handtekening van de vreemdeling.
(1) Schrappen wat niet past.
(2) Het betreft hier de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 betreffende de
geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990. De lijst van deze staten is beschikbaar
via de website dofi.ibz.be, rubriek “Grenscontrole”, rubriek “informatie”, “LIJST LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN”.
(3) Schrappen in het geval van beslissing tot vasthouding van de vreemdeling in een welbepaalde plaats.
(4) De Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft.
(5) De naam en de hoedanigheid van de overheid vermelden.
(6) Het laatste adres vermelden waar de betrokkene woonplaatskeuze heeft gedaan.
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