Is de wettelijke beslistermijn inclusief de eventuele verlengingstermijn nog
niet verstreken? Dan kunt u geen ingebrekestelling indienen.

1		
1.1		Ik heb een aanvraag, verzoek of
bezwaar bij u ingediend op:
1.2		Ik ben van mening dat de wettelijke
termijn voor het beslissen op mijn
aanvraag, verzoek of bezwaar is
verstreken op:

Ingebrekestelling
bij niet tijdig beslissen

Aanvraag, verzoek of bezwaar
Dag			Maand		Jaar

Dag			Maand		Jaar

Als de IND 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 de IND een dwangsom betalen.

2		

Gegevens aanvrager
Zaaknummer													V-nummer

2.1		

Zaaknummer en V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

2.2		

Naam

|
Voornamen

|
Straat																							Nummer

2.3		

Adres

|																								
Postcode									Plaats

		 |
Land

|
2.4		

Telefoonnummer
IBAN-nummer

2.5		Naar welke bankrekening moet de
vergoeding worden overgemaakt?

> Kruis aan

n Eigen bankrekening
n Derdengeldenrekening van mijn advocaat
n Anders > Vul het formulier ‘Machtiging ontvangst gelden’ in.
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3		

Gegevens gemachtigde of advocaat (indien van toepassing)
> Is de gemachtigde geen advocaat, stuur dan een machtiging mee met dit formulier.

3.1		

|

Naam bedrijf

Achternaam																					Voorletter(s)

3.2		

Naam gemachtigde

3.3		

(Post)adres

|																								|
Straat																							Nummer

|																								
Postcode									Plaats

		 |
3.4		

Telefoonnummer

4		

Ondertekening
Plaats																	Dag		Maand		Jaar

4.1		

Plaats en datum

|																		

4.2		

Handtekening

|

5		

Indienen van uw ingebrekestelling
Stuur dit formulier, zo nodig samen met een machtiging en/of het formulier ‘Machtiging ontvangst gelden’,
volledig ingevuld en ondertekend naar:

	Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 14
9560 AA Ter Apel
Of via faxnummer: 088 043 29 51

Verwerking van persoonsgegevens
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding
of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is.
Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan
de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook
rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen
over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw
gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

9001

