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BIJLAGE 39TER

Ref.:
BESLISSING TOT HET VASTHOUDEN IN EEN WELBEPAALDE PLAATS
In uitvoering van artikel 51/5, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en artikel 71/2bis van het koninklijk besluit van 8 oktober
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt
besloten dat
de heer / mevrouw(1), die verklaart te heten(1):
naam: ....................................................................................................................................................................................
voornaam: .............................................................................................................................................................................
geboortedatum: .....................................................................................................................................................................
geboorteplaats: .....................................................................................................................................................................
nationaliteit: ..........................................................................................................................................................................
wordt vastgehouden.
REDEN VAN DE BESLISSING:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Brussel,
De Minister van ............................................../ gemachtigde van de Minister van ..................................................... (1), (2)
Naam en hoedanigheid, datum, handtekening en stempel van de overheid
Akte van kennisgeving
Ik, ondergetekende, .......................................................................................................................................................... (3),
heb aan de betrokkene kennis gegeven van de beslissing van ........................................................... :
in persoon.
op de gekozen woonplaats van de betrokkene .................................................................................................... (4).
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 overhandigd.
Ik heb hem (haar) ervan op de hoogte gebracht dat de beslissing vatbaar is voor een beroep bij de rechterlijke macht, hetwelk moet ingediend
worden door een verzoekschrift neer te leggen bij de Raadkamer van de correctionele rechtbank van de verblijfplaats van de betrokkene in
het Rijk of van de plaats waar hij (zij) aangetroffen werd. Hetzelfde beroep mag om de maand ingediend worden.

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.
Naam en handtekening van de vreemdeling.
(1)
(2)
(3)
(4)

Schrappen wat niet past.
De minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft.
De naam en de hoedanigheid van de overheid vermelden.
Het laatste adres vermelden waar de betrokkene woonplaatskeuze heeft gedaan.
01/09/2013

