BIJLAGE 20
KONINKRIJK BELGIË
GEMEENTE

REF. :

(1)

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN

In uitvoering van artikel 51, § 1, eerste lid / 51, § 1, derde lid / 51, § 2, tweede lid / 52, § 3 / 52, § 4, vijfde lid, gelezen in combinatie met artikel
(1)
58 of 69ter , van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag voor een verklaring van inschrijving of van een verblijfskaart van een familielid van een
1
burger van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen , die op ……………………………………werd ingediend door:
Naam :

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

Voorna(a)m(en) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nationaliteit :

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

Geboortedatum :

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

Geboorteplaats :

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

Identificatienummer in het
(2)

Rijksregister :

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

Verblijvende te / verklaart te

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

verblijven te :

………………………………………………………………………………………………………….
(3)

om de volgende reden geweigerd :
 De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten van het
recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van burger van de Unie. Overeenkomstig artikel 51, § 1, tweede lid
van het genoemd koninklijk besluit van 8 oktober 1981 beschikt de betrokkene over een bijkomende termijn van een maand, namelijk
(1)
tot……………………………….. (dag/maand/jaar), om de vereiste documenten over te maken.
 De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de
hoedanigheid van burger van de Unie :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten van het
recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van ander familielid van
een burger van de Unie ;
 Uit de controle van de verblijfplaats blijkt dat de betrokkene niet verblijft op het grondgebied van de gemeente waar hij/zij zijn/haar
aanvraag heeft ingediend ;
 De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de
hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van ander familielid van een burger van de Unie :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Het recht op verblijf wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid geweigerd. Persoonlijk gedrag van de betrokkene
waardoor
zijn
verblijf
ongewenst
is
om
redenen
van
openbare
orde
of
nationale
veiligheid
:
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
 Het recht op verblijf wordt om redenen van volksgezondheid geweigerd :
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen …………………………….. dagen.(1)
DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS, NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS.
Te

……………………………,

op

………………………….

Stempel
De Burgemeester of zijn gemachtigde
De Minister van ………….………………………….

(4)

(1)

of zijn gemachtigde

-----------------------------(1)
(2)
(3)
(4)

Schrappen wat niet past.
Enkel invullen indien de vreemdeling over een dergelijk identificatienummer beschikt.
Het passend vakje aankruisen.
De hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft
aanduiden.

AKTE VAN KENNISGEVING
Ten

……………………………………………….

jare

op verzoek van

de Minister van

……………………………………………………..……

…………………………………………………………………………….……….(1)

de gemachtigde van de Minister
van
heb ik

op

…………………………..…………………………….………..

(2)

ondergetekende
aan

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

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

geboren
te

……………………………………………

op

………………………………………….…………………

kennis gegeven van de beslissing van ……………………………….tot weigering van een verklaring van inschrijving
of van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie of van een identiteitskaart voor
vreemdelingen1, met een bevel om het grondgebied te verlaten.1
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) ervan 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.

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 en
in artikel 32 van het Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten. Het beroep
wordt 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.
Overeenkomstig artikel 39/79 van de genoemde wet van 15 december 1980 schorst de indiening van een beroep
tot nietigverklaring de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel. Het beroep tot nietigverklaring schorst de
tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel echter niet indien het ingediend wordt door een ander familielid van
een burger van de Unie bedoeld in artikel 47/1 van de wet.

DIT
DOCUMENT
IS
GEENSZINS
NATIONALITEITSBEWIJS.

EEN

IDENTITEITSBEWIJS,

NOCH

EEN

Ik erken kennisgeving te hebben ontvangen van onderhavige beslissing,
Handtekening van de vreemdeling,

Handtekening van de overheid

--------------------------------(1)
(2)

Schrappen wat niet past en de hoedanigheid van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
onder zijn bevoegdheid heeft aanduiden.
Naam en hoedanigheid van de overheid die tot de kennisgeving van de beslissing overgaat.

