COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN

AANVRAAG: KOPIE VAN DE NOTITIES VAN HET PERSOONLIJK ONDERHOUD OP
BASIS VAN ARTIKEL 57/5QUATER VAN DE VREEMDELINGENWET
Dossiernummer CGVS:
Overeenkomstig artikel 57/5quater van de vreemdelingenwet kan een kopie van de notities van het persoonlijk
onderhoud worden overgemaakt vooraleer een beslissing wordt genomen indien
- de aanvraag voor een kopie het CGVS bereikt binnen 2 werkdagen, te rekenen vanaf het persoonlijk onderhoud,
en
- dat er geen toepassing wordt gemaakt van artikel 57/5quater, § 4 van de vreemdelingenwet (verzending samen
met beslissing in geval van prioritaire behandeling, versnelde procedure, ontvankelijkheid en grensprocedure)
De aanvraag kan overgemaakt worden per brief (aangetekend of gewone brief), per fax, per e-mail, door
persoonlijke neerlegging aan het onthaal van het CGVS of aan de protection officer op het einde van het
persoonlijk onderhoud.

Ondergetekende (naam en voornaam):
Verzoeker om internationale bescherming in het betreffend dossier
Advocaat die handelt in naam en voor rekening van:
Voogd/persoon die het ouderlijk gezag uitoefent en handelt in naam en voor rekening van:
Wenst een kopie te verkrijgen van de notities van het persoonlijk onderhoud van: ...............
(datum)

De kopie wordt verstuurd, overeenkomstig artikel 51/2 van de vreemdelingenwet, aan de persoon, op de gekozen
woonplaats bij aangetekende zending of per bode tegen ontvangstbewijs.

Opgemaakt te

, op

Handtekening van de aanvrager

Handtekening van de gemachtigde van het CGVS
(in 2 exemplaren als het formulier opgemaakt is op het CGVS)

………………………………………………………

……………………………………………………………………

Stuur dit formulier volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend terug naar het CGVS:
Per post

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Helpdesk advocaten, vertrouwenspersonen en UNHCR
(NEP/NPO)
Koning Albert II-laan, 26A
1000 Brussel

Per fax

02 205 50 33

Per mail

CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be

Of geef dit formulier volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend af bij de Helpdesk advocaten,
vertrouwenspersonen en UNHCR.
Deze Helpdesk is elke werkdag geopend van 9u tot 12.30u en van 14u tot 16u.

WTC II, Koning Albert II-laan 26 A, 1000 BRUSSEL
www.cgvs.be

T 02 205 51 11

F 02 205 51 15

cgvs.info@ibz.fgov.be

