BIJLAGE 43
(03/01/2019)
BESLISSING WAARMEE DE VREEMDELING GEÏNFORMEERD WORDT OVER DE GEDEELTELIJKE BETALING VAN DE
BIJDRAGE DIE DE ADMINISTRATIEVE KOSTEN DIE UIT DE BEHANDELING VAN ZIJN VERBLIJFSAANVRAAG
VOORTVLOEIEN MOET DEKKEN :

In uitvoering van artikelen 1/1, 61/25-5, § 3, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de
artikelen 1/2 , § 3, 1/2/1, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
heb

ik

ondergetekende

[Naam

en

[Hoedanigheid]

voorna(a)m(en)]

de hieronder geïdentificeerde betrokkene meegedeeld dat de uitgevoerde betaling van de bijdrage
op

gedeeltelijk is en dat hij (zij) , binnen een termijn van :(1)

 30 dagen, vanaf de dag na de dag van de kennisgeving van deze beslissing, de betaling van het
resterend saldo, namelijk

euro, moet uitvoeren. Indien hij (zij) dit niet doet zal zijn (haar)

aanvraag onontvankelijk worden verklaard ;
 15 dagen, vanaf de dag na de dag van de kennisgeving van deze beslissing, de betaling van het
resterend saldo, namelijk

euro, moet uitvoeren. Indien hij (zij) dit niet doet zal zijn (haar)

aanvraag onontvankelijk worden verklaard.
Naam:

Voorn(a)am(en)
:

Geboortedatum;

Geboorteplaats;

Nationaliteit:
Adres:

Gedaan
te

, op

De Burgemeester of zijn gemachtigde,
De vertegenwoordiger van de Belgische diplomatieke of
consulaire missie of zijn vertegenwoordiger,
De Minister of zijn gemachtigde,(2)
Stempel
------------------------------(1)
(2)

De passende reden aanduiden.
Schrappen wat niet past.

AKTE VAN KENNISGEVING
…………………………

Ten jare

…………………….

heb ik ondergetekende

te

…………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………1

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

aan
geboren

op

……………………………………………

nationaliteit :

…………………………
………….

op

…………………………………………………

en
verblijvende

……………………………………

te

kennis gegeven van de beslissing waarmee de vreemdeling geïnformeerd wordt over de gedeeltelijke
betaling van de bijdrage die de administratieve kosten die uit de behandeling van zijn verblijfsaanvraag
voortvloeien moet dekken en heb ik hem (haar) een afschrift overhandigd.
Ik heb de betrokkene geïnformeerd dat bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep tot
nietigverklaring kan worden ingediend tegen de beslissing, overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen. Dit beroep moet binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze
beslssing 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 beroep wordt ingediend bij de Raad bij ter post aangetekend
schrijven, aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 9294, te 1030 Brussel.
Het indienen van een beroep tot nietigverklaring schorst de tenuitvoerlegging van onderhavige
maatregel niet.
Ik erken kennisgeving te hebben ontvangen van onderhavige beslissing.
Handtekening van de betrokkene,

1

Naam en hoedanigheid van de overheid die tot de kennisgeving van de beslissing overgaat.

Handtekening van de overheid,

