KONINKRIJK BELGIE

BIJLAGE 40
(bijgewerkt 01/06/2007)

Provincie :
Arrondissement :
Gemeente :
REF. :
VOORZIJDE

BESLISSING TOT NIET-INOVERWEGINGNAME

Van een aanvraag in het kader van artikel 9, 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 van artikel 25/2 van het koninklijk besluit van
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
De genaamde ............................................................................................................................................... (naam en voornamen)
van .............................................................................................................................................................................. nationaliteit,
geboren te ............................................................................. , op ..................................................................................................,
die verklaart de verblijven op het adres ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

SPECIMEN

heeft zich bij het gemeentebestuur aangemeld op ....................................................... om met toepassing van artikel 9, tweede
lid van de voornoemde wet en artikel 25/2 van voornoemd koninklijk besluit een aanvraag tot machtiging tot verblijf van meer
dan drie maanden in het Rijk in te dienen.
Deze aanvraag wordt niet in overweging genomen om volgende reden (1):
•

Het blijkt uit de controle van ......................................... dat de betrokkene niet werkelijk verblijft op het aangegeven
adres:............................................................................. ....................................................................................................(2)

•

De betrokkene levert niet het bewijs dat hij de voorwaarden vastgesteld in artikel 25/2 van het vermelde koninklijk
besluit vervult: ............................................................. ....................................................................................................(2)

Te ........................................................, op ................................................

STEMPEL

Handtekening van de houder

(1) Het passend vakje aankruisen
(2) De feitelijke reden(en) aanduiden.

De Burgemeester of zijn gemachtigde,

KEERZIJDE

AKTE VAN KENNISGEVING

Ten jare ................................................................................. , op ...................................................................................................,
heb ik ondergetekende ............................................................................................................................................................... (1)
verblijf houdende te .........................................................................................................................................................................
aan ...................................................................................................................................................................................................
geboren te ............................................................................. , op ..................................................................................................,
van .............................................................................................................................................................................. nationaliteit,
kennis gegeven van de beslissing van niet-inoverwegingname van een aanvraag tot machtiging tot verblijf van meer dan drie
maanden in het Rijk in het kader van artikel 9, 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 van artikel 25/2, van het koninklijk besluit van
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Er werd hem (haar), door mijn toedoen, afschrift overhandigd van deze beslissing.
Ik heb hem (haar) ervan op de hoogte gebracht dat de aanvraag tot machtiging tot verblijf dient ingediend te worden bij de
burgemeester van de plaats waar hij (zij) verblijft.

SPECIMEN

Ik heb hem (haar) er van 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.
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.
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 in artikel 39/78 van de wet van 15
december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten . Zij
worden ingediend bij de Raad 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.
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(e)

(1) Naam en hoedanigheid van de overheid.

Handtekening van de overheid,

