BIJLAGE 16TER

KONINKRIJK BELGIË
GEMEENTE :
REF. :
BESLISSING TOT NIET-INOVERWEGINGNAME
Afgegeven in toepassing van artikel 16, §1 of §2(1) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 29, §1, derde lid, of §2,
derde lid(1) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

naam: ...................................................................................................................................................................
voornaam: ............................................................................................................................................................
geboortedatum: ....................................................................................................................................................
geboorteplaats: .....................................................................................................................................................
nationaliteit: .........................................................................................................................................................
identificatienummer in het Rijksregister: ............................................................................................................
verblijvende te: ....................................................................................................................................................
Betrokkene heeft zich op ……………..(2) aangeboden bij het gemeentebestuur en(3):
 heeft een aanvraag van machtiging tot vestiging, in toepassing van de artikelen 14 en 15 van de wet van 15
december 1980, ingediend. Deze aanvraag wordt niet in overweging genomen omwille van de volgende
reden(en): Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarde van artikel 14, tweede lid, van de wet van 15
december 1980 en/of legt geen geldig nationaal paspoort voor, terwijl zijn (haar) identiteit nog niet is
vastgesteld(1).
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 heeft een aanvraag tot het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene, in toepassing van artikel 15bis
van de wet van 15 december 1980, ingediend. Deze aanvraag wordt niet in overweging genomen omwille
van de volgende reden(en): Betrokkene is geen houder van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning
en/of legt geen geldig nationaal paspoort voor terwijl zijn (haar) identiteit nog niet is vastgesteld(1).
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Gedaan te………………………………., op ……………………………………
De burgemeester of zijn gemachtigde,
Naam, handtekening en stempel van de overheid

AKTE VAN KENNISGEVING
Ik, ondergetekende, .......................................................................................................................................... (4),
heb aan de heer / mevrouw(1) :
naam: ...................................................................................................................................................................
voornaam: ............................................................................................................................................................
geboortedatum: ....................................................................................................................................................
geboorteplaats: .....................................................................................................................................................
nationaliteit: .........................................................................................................................................................
kennis gegeven van deze beslissing van……….. (2) tot niet-inoverwegingname van een aanvraag van machtiging tot
vestiging / tot het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene(1).

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

Ik heb de betrokkene geïnformeerd dat bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep tot
nietigverklaring kan worden ingediend tegen deze beslissing, 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 door middel van een
verzoekschrift worden ingediend.

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
vermelde vereisten. Het wordt ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij ter post aangetekend
schrijven aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 92-94, te 1030
Brussel.

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,
Handtekening van de vreemdeling,

(1)
(2)
(3)
(4)

Schrappen wat niet past.
Datum invullen.
Het passend vakje aankruisen.
De naam en de hoedanigheid van de overheid vermelden.

