Bijlage 41bis
KONINKRIJK BELGIË
PROVINCIE:
ARRONDISSEMENT:
GEMEENTE:
KENMERK:
RECTO
BEWIJS VAN ONTVANGST VAN EEN AANVRAAG VOOR EEN MACHTIGING TOT VERBLIJF
Afgegeven met toepassing van artikel 26/2, § 3; 26/2/1, § 3; 110quinquies, § 1 of 110sexiesdecies, § 11, van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Naam

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

Voornamen:

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

Nationaliteit:

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

Geboortedatum:

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

Geboorteplaats:

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

Identificatienummer bij het
Rijksregister2 :

……………………………………………………………………………………………….

Verblijvend in deze gemeente

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

op het adres:

……………………………………………………………………………………

heeft zich op …………………………….. (dag/maand/jaar) aangemeld bij het gemeentebestuur om een aanvraag voor een
machtiging tot verblijf in te dienen krachtens artikel 10bis of 61/7 of 61/271, van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en om zijn inschrijving te vragen
als:










Begunstigde van het statuut langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie die een machtiging
tot verblijf aanvraag met het oog op:
o
Het uitoefenen van een activiteit als werknemer ;
o
Het uitoefenen van een activiteit als zelfstandige ;
o
Het volgen van een studie ;
o
Het volgen van een beroepsopleiding ;
o
Andere doeleinden ;
Hooggekwalificeerde werknemer – Europese blauwe kaart ;
echtgenoot ;
partner in het kader van een partnerschap dat gelijkwaardig is met het huwelijk ;
partner in het kader van een overeenkomstig een wet geregistreerd partnerschap ;
bloedverwant in neergaande lijn ;
gehandicapte bloedverwant in neergaande lijn ;
vader of moeder van een « NBMV » die als vluchteling erkend werd of de subsidiaire bescherming geniet.

van :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………3
Deze aanvraag is in overweging genomen en doorgestuurd naar de Minister of zijn gemachtigde die over een termijn van
maximum zes of vier maanden of 90 dagen 1 beschikt vanaf de afgifte van dit bewijs van ontvangst (artikel 10ter, § 2; artikel
10ter, § 2bis; artikel 10ter; §2ter; artikel 61/7, § 3; en artikel 61/28, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen1).
DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS OF NATIONALITEITSBEWIJS.
Gedaan te

………………………,

op

………………………….

De Burgemeester of zijn gemachtigde
Stempel
Handtekening van de betrokkene

1

Overbodige vermelding schrappen.
Alleen invullen als de vreemdeling zo’n identificatienummer heeft.
3
In het geval van gezinshereniging, het vakje ad hoc aankruisen en de identiteit en het identificatienummer bij het Rijksregister
vermelden van de persoon die het recht op gezinshereniging opent.
22/10/2013
2

