Ingebrekestelling
bij niet tijdig beslissen
						1		Aanvraag, verzoek of bezwaar
																						Dag		maand		jaar

>
>

Vul datum in

Ik heb een aanvraag, verzoek of bezwaar bij u ingediend op:				

Vul datum in

Ik ben van mening dat de wettelijke termijn voor het beslissen
op mijn aanvraag, verzoek of bezwaar is verstreken op:

Dag			maand		jaar

Wanneer u niet binnen 2 weken na de dag van ontvangst van dit formulier alsnog beslist op mijn aanvraag, verzoek of bezwaar:
• kan ik beroep instellen bij de rechtbank tegen het niet tijdig beslissen;
•	moet u een dwangsom betalen. Voor vreemdelingenzaken (verblijfsvergunning regulier of asiel, machtiging tot voorlopig verblijf of visum) geldt dit alleen als de aanvraag of het bezwaarschrift is ingediend op of na 1 oktober 2012.
De ingebrekestelling gaat over de volgende procedure:

>

n Wob
n Wbp

Kruis aan wat van toepassing is

n Naturalisatie
n schade RWN

n Asiel
n Regulier
n schade Asiel n schade Regulier

(machtiging tot voorlopig verblijf aangevraagd bij
de ambassade, visum, verblijfsvergunning regulier)

						2		Mijn gegevens
Kenmerk brief IND (dit kunt u terugvinden in uw ontvangstbevestiging)		 V-nummer (dit kunt u terugvinden in uw ontvangstbevestiging)

2.1	Kenmerk brief IND en V-nummer

|																		
Klantnummer															Zaaknummer

2.2 Klant- en zaaknummer

			
Achternaam																		Voorletter(s)			Geslacht

|																					|						n

2.3 Naam en geslacht

Man n Vrouw

Straat																										Nummer

|																											

2.4 Adres

Postcode									Plaats

		 |
Land

|
2.5 Telefoonnummer
2.6 IBAN-nummer

						3		Ondertekening
Plaats

>

Handtekening

|

Vul in

Dag			maand		jaar

|

4		

Indienen van uw ingebrekestelling
Stuur dit formulier volledig ingevuld en ondertekend op:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 14
9560 AA TER APEL
Faxnummer: 088 043 29 51

Let op! U kunt uw ingebrekestelling pas indienen nadat de wettelijke
beslistermijn (inclusief de opschortings-/verdagingstermijnen) is
verstreken. Als u voor het verstrijken van de wettelijke beslistermijn
een ingebrekestelling stuurt, is deze ongeldig. U zult dan een nieuwe
ingebrekestelling moeten versturen. De wettelijke beslistermijn vindt
u in onze correspondentie.
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