BIJLAGE 33BIS
KONINKRIJK BELGIË

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Ref.:

(voorzijde)

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN

Gelet op artikel 61 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 15 juli 1996;
(1)
(1)

Gelet op het advies (de adviezen) van de academische besturen of schoolbesturen, overgemaakt op ..........
.........................................................................................................................................................................
Bij gebrek aan het advies van de academische besturen of schoolbesturen, binnen twee maanden na de op
ingediende aanvraag.

Overwegende dat de genaamde ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ,
geboren te .................................................................................. , op (in) ................................................................ ,
van ......................................................................................................................................................... nationaliteit,
verblijvende te ......................................................................................................................................................... ,
gemachtigd was om te verblijven in België om er te studeren/in de hoedanigheid van gezinslid van een
vreemdeling(e), gemachtigd tot een verblijf als student(e) (1) ;
Reden van de beslissing
Artikel 61, §........................................... (2): ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
In uitvoering van artikel 103/3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 11 december 1996, wordt aan de betrokkene het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen
.................................................................................................... dagen.

Te Brussel, op...........................................................................................
De Minister van ..........................................................................
STEMPEL

De gemachtigde van de Minister van .........................................

(1)
(3)

(1) Schrappen wat niet past.
(2) De wettelijke bepaling verplicht aanduiden.
(3) De hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen tot zijn bevoegdheid heeft, aanduiden.
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(keerzijde)
AKTE VAN KENNISGEVING
Ten jare ............................................................................................ , op ................................................................ ,
ten verzoeke van

de Minister van .....................................................................................................
de gemachtigde van de Minister van ....................................................................

(1)
(2)

heb ik ondergetekende (3) ...................................................................................................................................... ,
verblijf houdende te ................................................................................................................................................. ,
aan .......................................................................................................................................................................... ,
geboren te .................................................................................. , op (in) ................................................................ ,
kennis gegeven van de beslissing van
waarbij hem (haar) bevel gegeven wordt ten laatste op
het
grondgebied van België te verlaten evenals het grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Zweden en Zwitserland (4),
Tsjechië,tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (5).
Er werd hem (haar), door mijn toedoen, afschrift overhandigd van deze beslissing.
Ik heb hem (haar) ervan op de hoogte gebracht dat, indien hij (zij) dit bevel niet opvolgt, hij (zij) gevaar loopt,
naar de grens te worden geleid en te dien einde te worden opgesloten voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor
de uitvoering van de maatregel, overeenkomstig artikel 27 van de wet. van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
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.
Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980, schorst het indienen
van een beroep tot nietigverklaring en van een vordering tot schorsing 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),

Handtekening en stempel van de overheid,

(1) De onnodige vermelding doorhalen.
(2) De hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen tot zijn bevoegdheid heeft, aanduiden.
(3) Naam en hoedanigheid van de overheid.
(4) Het betreft hier de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990.
(5) In dit geval het (de) betrokken land(en) doorstrepen.
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