Koninkrijk België
Hoofding van de overheid

BIJLAGE 26

Ref. :
Attest afgegeven met toepassing van artikel 71/4, 73 of 79 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Voor ondergetekende, ...................................................................................................................................................... (1),
heeft de heer / mevrouw(2), die verklaart te heten(2):
naam: ....................................................................................................................................................................................
voornaam: .............................................................................................................................................................................
geboortedatum: .....................................................................................................................................................................
geboorteplaats: .....................................................................................................................................................................
nationaliteit: ..........................................................................................................................................................................
houder van het paspoort(3)
houder van het document(3)
zonder enig identiteitsdocument

(2)

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

binnengekomen in het Rijk op ............................................................................................................................................. ,
verblijvende te ..................................................................................................................................................................... ,
die in het kader van deze procedure woonplaats kiest te ......................................................................................................
- een asielaanvraag ingediend overeenkomstig artikel 50 / 50bis / 51(2) van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
- zich in het Rijk aangeboden op .............................................................................................. , overeenkomstig (2)
artikel 51/6 / 51/7(2) van de wet van 15 december 1980.
De betrokkene
- verklaart bijstand te verzoeken van een tolk die de taal ..................................................................................
.........................................................................................................................................................................
beheerst tijdens het onderzoek van zijn (haar) asielaanvraag en wordt er van in kennis gesteld dat de taal (2)
waarin zijn (haar) asielaanvraag onderzocht zal worden door de bevoegde instanties het
Nederlands / Frans(2) is.
- verklaart geen bijstand te verzoeken van een tolk en het Nederlands / Frans(2) te kiezen als taal van
onderzoek van zijn (haar) asielaanvraag.
Te .................................................. , op ............................... .
Handtekening van de overheid die de asielaanvraag heeft
Handtekening van de vreemdeling,
opgetekend(1),

FOTO
STEMPEL

Binnen de acht werkdagen na zijn (haar) verzoek / aanmelding(2), moet hij (zij) zich, voorzien van dit document en van de
andere stukken die hij (zij) op het ogenblik van zijn (haar) binnenkomst in zijn (haar) bezit had, aanmelden bij het
gemeentebestuur van de plaats waar hij (zij) verblijft.
Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs.
De voornoemde wordt er van in kennis gesteld dat:
−
de oproepingen, de vragen om inlichtingen en de beslissingen rechtsgeldig zullen verstuurd worden naar de woonplaats die hij (zij)
hierboven heeft gekozen;
−
(1)
(2)
(3)
(4)

in geval van het ontbreken van keuze van woonplaats, de oproepingen, de vragen om inlichtingen en de beslissingen rechtsgeldig
zullen verstuurd worden naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: .........................................(4).
De naam en de hoedanigheid van de overheid vermelden.
Schrappen wat niet past.
Kenmerken van het paspoort en eventueel van het visum / aard en kenmerken van het document aan de hand waarvan de identiteit werd vastgesteld.
Adres van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vermelden.
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