BIJLAGE 38
KONINKRIJK BELGIË
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
DIENST VREEMDELINGENZAKEN

REF. :
BEVEL TOT TERUGBRENGING

Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

In uitvoering van de beslissing van de Minister van……………/ de gemachtigde van de Minister van……………

(1), (2)

wordt aan de heer / mevrouw(1):
naam: ........................................................................................................................................................................................................
voornaam: .................................................................................................................................................................................................
geboortedatum: .........................................................................................................................................................................................
geboorteplaats: ..........................................................................................................................................................................................
nationaliteit: ..............................................................................................................................................................................................
verblijvende te: .........................................................................................................................................................................................
het bevel gegeven om de genaamde / de persoon die verklaart te heten(1) :
naam: ........................................................................................................................................................................................................
voornaam: .................................................................................................................................................................................................
geboortedatum: .........................................................................................................................................................................................
geboorteplaats: ..........................................................................................................................................................................................
nationaliteit: ..............................................................................................................................................................................................
verblijvende te: ........................................................................................................................................................................................
binnen …….. dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar hij (zij) gekomen is.

REDEN VAN DE BESLISSING:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

De Minister van .......................................... / gemachtigde van de Minister van .............................................................................. (1), (2)
Naam en hoedanigheid, datum, handtekening en stempel van de overheid

AKTE VAN KENNISGEVING
(3)

Ik, ondergetekende, .................................................................................................................................................................................... ,
(1)

heb aan de heer / mevrouw :
naam: .............................................................................................................................................................................................................
voornaam: ......................................................................................................................................................................................................
geboortedatum: ..............................................................................................................................................................................................
geboorteplaats: ...............................................................................................................................................................................................
nationaliteit: ....................................................................................................................................................................................................
kennis gegeven van deze beslissing van …………..

(4)

waarbij hij (zij) wordt bevolen de genaamde / de persoon die verklaart te heten

(1)

terug te

brengen naar de plaats vanwaar deze gekomen is:
naam: .............................................................................................................................................................................................................
voornaam: ......................................................................................................................................................................................................
geboortedatum: ..............................................................................................................................................................................................
geboorteplaats: ...............................................................................................................................................................................................
nationaliteit: ....................................................................................................................................................................................................

Er werd hem (haar), door mijn toedoen, een afschrift van deze beslissing overhandigd.

Ik heb de betrokkene geïnformeerd dat bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep tot nietigverklaring kan worden ingediend tegen deze beslissing,
overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980. Dit beroep moet binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing door middel
van een verzoekschrift worden ingediend. Indien de betrokkene zich bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de wet, of ter
beschikking is gesteld van de regering, moet het verzoekschrift binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing worden ingediend, krachtens artikel
39/57, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980.

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. Behoudens zijn (haar)
toestemming, zal ten aanzien van de betrokkene die het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, slechts tot gedwongen
tenuitvoerlegging van deze maatregel worden overgegaan na het verstrijken van de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde beroepstermijn (10 dagen indien het
een eerste verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel betreft / 5 dagen vanaf de tweede verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel) of, wanneer de vordering tot
schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingeleid binnen deze termijn, nadat de Raad deze vordering heeft
verworpen.

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 vereisten vermeld in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (PR RvV). Zij worden ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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. Een rubriek “FAQ” kan via de website www.rvv-cce.be worden geraadpleegd.

Overeenkomstig de artikelen 508/1 en volgende van het Gerechtelijk wetboek kan de betrokkene een beroep doen op het bureau voor juridische bijstand, en indien
dat nodig is, kan hij (zij) een beroep doen op taalkundige bijstand, die krachtens artikel 508/10 van het Gerechtelijk wetboek kan worden verleend. De gegevens van
de bureaus voor juridische bijstand kunnen via de website www.advocaat.be en www.avocats.be geraadpleegd worden.

Een schriftelijke of mondelinge vertaling van de belangrijkste elementen van de beslissing, met inbegrip van de informatie betreffende de beschikbare
beroepsmiddelen, in een taal die de betrokkene begrijpt of waarvan men redelijkerwijs kan veronderstellen dat hij (zij) die begrijpt, kan op zijn (haar) verzoek
bekomen worden bij de minister of diens gemachtigde.

Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs.
Naam, datum, handtekening en stempel van de overheid.
Ik erken kennisgeving te hebben ontvangen van dit bevel tot terugbrenging.
Handtekening van de persoon aan wie het bevel tot terugbrenging wordt afgegeven.
(1)
(2)
(3)
(4)

Schrappen wat niet past.
De Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft.
De naam en de hoedanigheid van de overheid vermelden.
Datum invullen.

