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BERICHTEN

Juli 2008

VREEMDELINGEN

Nieuwe bepalingen van toepassing op vreemdelingen,
burgers van de Unie en hun familieleden en
op vreemdelingen, familieleden van een Belg
Op 1 juni 2008 zijn een aantal nieuwe bepalingen met betrekking tot de vreemdelingen in werking getreden, opgenomen in:
— de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 10 mei 2007, ed. 3);
— het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 13 mei 2008, ed. 2).

A. Voorwerp van de nieuwe bepalingen
Deze wettelijke en reglementaire bepalingen zetten de bepalingen van de richtlijn 2004/38/3EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten
voor de burgers van de Unie en hun familieleden om in Belgisch recht.
Enerzijds worden er nieuwe regels ingevoerd op gebied van toegang, kort verblijf (maximum 3 maanden) en verblijf van meer dan
3 maanden.
— van vreemdelingen, burgers van de Europese Unie en hun familieleden;
— van vreemdelingen, familieleden van een Belg, die hem begeleiden of zich bij hem voegen.
Anderzijds voorzien de nieuwe bepalingen in een recht op duurzaam verblijf voor de burgers van de Unie en hun familieleden die ervoor gekozen hebben zich blijvend te vestigen in België.

B. Procedure
De nieuwe procedureregels inzake toegang, kort verblijf, verblijf van meer dan 3 maanden en duurzaam verblijf worden hieronder
uiteengezet. Er wordt tevens verwezen naar de nieuwe documenten (bijlagen bij het K.B. van 8 oktober 1981) die de gemeentebesturen moeten gebruiken.

1. Verblijf van maximum drie maanden
Iedere burger van de Unie heeft het recht om voor een periode van maximum drie maanden in het Koninkrijk te verblijven onder de
enige voorwaarde dat hij/zij beschikt over een geldige identiteitskaart of over een geldig nationaal paspoort (of als hij/zij op een andere wijze de hoedanigheid van titularis van het recht tot vrij reizen en verblijven kan laten vaststellen of bewijzen). Zoals de bepalingen van de wet, gebaseerd op die van de richtlijn, laten uitschijnen, wordt dit recht van verblijf toegekend «zonder andere voorwaarden of formaliteiten te vervullen».
De leden van zijn familie (zijn echtgenoot, de partner waarmee een geregistreerd partnerschap werd afgesloten, rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of geregistreerde partner jonger dan 21 jaar of die te hunnen laste zijn,
de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn ten laste, alsmede die van de echtgenoot of partner, die te hunnen laste zijn) hebben het recht om hem te begeleiden of zich bij hem te voegen
— onder dezelfde voorwaarden, als zij burger van de Unie zijn;
— op voorwaarde dat zij houder zijn van de documenten die krachtens artikel 2 van de wet vereist zijn, als zij geen burger zijn van de
Europese Unie.

Behalve als zij in een logementshuis logeren dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle op de reizigers (zie de artikelen 141 tot 147 van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III) — B.S. 14 maart 2007) moeten de burger van de
Unie en zijn familieleden die hem begeleiden of vervoegen hun aanwezigheid op het grondgebied binnen de tien werkdagen nadat
zij het Rijk zijn binnengekomen melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar zij verblijven, tenzij zij behoren tot één der categorieën van vreemdelingen die de Koning van deze verplichting heeft vrijgesteld. Er wordt hen een document overhandigd conform
de nieuwe bijlage 3ter.
Er kan door de minister of zijn gemachtigde een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie en zijn familieleden indien de familieleden van de burger van de Unie een onredelijke belasting vormen voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk.
Kennisgeving van deze beslissing gebeurt door middel van bijlage 21. Hierbij kunnen nog 2 opmerkingen gemaakt worden:
— De burgers van de Unie die in het Rijk werknemer of zelfstandige zijn of het Rijk binnenkomen om werk te zoeken en kunnen bewijzen dat zij nog werk zoeken en een reële kans maken om te worden aangesteld, alsook de leden van hun familie, kunnen niet
het voorwerp uitmaken van een maatregel tot verwijdering.
— Een beroep op het sociale bijstandsstelsel geeft niet automatisch aanleiding tot een verwijderingsmaatregel van de betrokkene. Dit
is slechts het geval indien blijkt uit het onderzoek geleid door de bevoegde autoriteiten, dat hij een «onredelijke» belasting vormt
voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk.

2. Verblijf van meer dan drie maanden
a) Burger van de Unie en leden van zijn familie die zelf burger van de Unie zijn
Iedere burger van de Unie heeft het recht om voor een periode van meer dan 3 maanden in het Rijk te verblijven indien hij over een
identiteitskaart of een nationaal paspoort beschikt en
1. indien hij betaalde of niet betaalde werknemer is of indien hij in het Rijk binnenkomt om werk te zoeken;
2. of indien hij zelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het
socialebijstandsstelsel van het Rijk, en hij over een verzekering beschikt die de ziektekosten volledig dekt;
3. of indien hij ingeschreven is als student, over een verzekering beschikt die de ziektekosten volledig dekt en over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het socialebijstandsstelsel van het Rijk.
De familieleden (zijn echtgenoot, de partner waarmee een geregistreerd partnerschap werd afgesloten, rechtstreekse bloedverwanten
in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of geregistreerde partner jonger dan 21 jaar of die te hunnen laste zijn, de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn ten laste, alsmede die van de echtgenoot of partner, die te hunnen laste zijn) van een burger van de Unie (of van een Belg) die zelf burger van de Unie zijn, hebben het recht hem te begeleiden of te vervoegen indien zij over
een identiteitskaart of een nationaal paspoort beschikken (of indien zij hun hoedanigheid van titularis van het recht om vrij te reizen
en te verblijven op een andere manier kunnen doen vaststellen of bewijzen). Er dient hierbij evenwel nog gewezen te worden op het
volgende:
— Indien de te begeleiden of te vervoegen persoon een persoon is zoals bedoeld in het hierboven vermelde punt 2 (economisch niet
actief), moet hij ook bewijzen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt opdat de leden van zijn familie geen last worden
voor het socialebijstandsstelsel tijdens hun verblijf en van een ziekteverzekering die alle kosten dekt voor de leden van zijn familie.
— De leden van de familie van een student die hem mogen begeleiden of vergezellen zijn beperkt tot zijn echtgenoot, partner, kinderen en die van zijn echtgenoot of partner, indien ze te hunnen laste zijn.
De aanvraag van de personen die noch hun burgerschap van de Unie, noch hun familieband kunnen bewijzen, wordt niet in overweging genomen. Het gemeentebestuur geeft kennis van deze beslissing door afgifte van een document overeenkomstig de
bijlage 19quinquies.
Als zij beschikken over een identiteitskaart of een nationaal paspoort (of als zij op een andere manier kunnen doen vaststellen of bewijzen dat zij titularis zijn van het recht om vrij te reizen en te verblijven), kunnen de betrokkenen een verklaring van inschrijving aanvragen (die de vroeger blauwe kaarten vervangt die niet meer mogen afgeleverd worden) door middel van bijlage 19. Zij worden dan
in het wachtregister ingeschreven. Indien na controle van de reële verblijfplaats, die de burgemeester of zijn gemachtigde moet laten
uitvoeren, blijkt dat zij verblijven op het grondgebied van de gemeente, worden zij ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Bij de aanvraag of ten laatste binnen de 3 maanden na de aanvraag, moeten de betrokkenen de documenten voorleggen bedoeld in
het nieuwe artikel 50, § 2 van het K.B. van 8 oktober 1981.
In bepaalde gevallen, bedoeld in artikel 51, § 1 van het K.B., kan de gemeente het recht van verblijf erkennen. In dit geval wordt de betrokkene onmiddellijk in het bezit gesteld van een verklaring van inschrijving overeenkomstig bijlage 8. Indien de burger van de Unie
na afloop van drie maanden niet alle bewijsdocumenten bedoeld in artikel 50 heeft overgemaakt, weigert het gemeentebestuur de
aanvraag door middel van een bijlage 20 zonder bevel om het grondgebied te verlaten, waarbij de burger van de Unie wordt meegedeeld dat hij beschikt over een bijkomende termijn van een maand om alsnog de vereiste documenten over te maken. Indien na afloop
van deze bijkomende termijn nog steeds niet alle vereiste documenten werden overgemaakt, levert het gemeentebestuur een bevel
om het grondgebied te verlaten af overeenkomstig het model van bijlage 20.
In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken, binnen de vijf
maanden te rekenen vanaf de indiening van de aanvraag.
Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf erkent of indien binnen de 5 maanden na indiening van de aanvraag geen
beslissing werd meegedeeld aan het gemeentebestuur, wordt de betrokkene in het bezit gesteld van een verklaring van inschrijving
overeenkomstig bijlage 8.
Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt de burger van de Unie van deze beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, dat desgevallend een bevel om het grondgebied te
verlaten bevat. Deze beslissing is vatbaar voor annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

b) Familieleden die geen burger van de Unie zijn
De familieleden (worden bedoeld zijn echtgenoot, de partner waarmee een geregistreerd partnerschap werd afgesloten, rechtstreekse
bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of geregistreerde partner jonger dan 21 jaar of die te hunnen laste

zijn, de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn ten laste, alsmede die van de echtgenoot of partner, die te hunnen laste zijn)
van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn, hebben het recht om hem te begeleiden of te vervoegen indien zij
over een geldig paspoort beschikken, voorzien van een visum (of als zij op een andere manier kunnen doen vaststellen of bewijzen dat
zij titularis zijn van het rechten om vrij te reizen en te verblijven). Indien zij titularis zijn van een verblijfskaart afgeleverd op basis van
richtlijn 2004/38/CE, zijn zij niet onderworpen aan de verplichting van een visum.
De aanvraag van de personen die noch hun burgerschap, noch hun familieband kunnen bewijzen, wordt niet in overweging genomen.
Het gemeentebestuur geeft kennis van deze beslissing door afgifte van een document overeenkomstig de bijlage 19quinquies.
Als zij hun bloed- of aanverwantschap of partnerschap met de burger van de Unie die ze begeleiden of bij wie ze zich voegen, bewijzen, kunnen de betrokkenen een verblijfskaart aanvragen bij de gemeente door middel van bijlage 19ter. Na de controle van de reële
verblijfplaats, worden zij ingeschreven in het vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een bewijs van immatriculatie A (oranje kaart) met een geldigheidsduur van 5 maanden vanaf de aanvraag.
Bij de aanvraag of ten laatste drie maanden na het indienen van de aanvraag, moeten de betrokkenen de documenten bedoeld in artikel 52, § 2 van het K.B. van 8 oktober 1981 overmaken.
Indien de betrokkene de bewijsstukken niet heeft voorgelegd binnen de vereiste termijn van 3 maanden, weigert de gemeente zijn
vraag door middel van bijlage 20, die, in voorkomend geval, het bevel bevat om het grondgebied te verlaten. Zijn attest van immatriculatie A wordt eveneens ingetrokken.
Indien de betrokkene wel bij de aanvraag of binnen de 3 maanden na het indienen van de aanvraag, de vereiste documenten heeft
voorgelegd, worden zij overgemaakt aan de gemachtigde van de minister, die beschikt over een termijn van 5 maanden vanaf de aanvraag, om een beslissing te nemen met betrekking tot het verblijfsrecht.
Indien de beslissing positief is of indien geen enkele beslissing werd overgemaakt aan de gemeente binnen 5 maanden vanaf het indienen van de aanvraag, levert de gemeente een verblijfskaart af aan het familielid van een burger van de Unie overeenkomstig bijlage 9.
De geldigheidsduur van de verblijfskaart is gelijk aan de voorziene verblijfsduur van de burger van de Unie die zij begeleiden of vervoegen, zonder dat zij meer kan bedragen dan 5 jaar. Indien de beslissing negatief is, wordt de betrokkene daarvan op de hoogte gesteld door middel van een document conform bijlage 20, houdende, in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten.
Zijn bewijs van immatriculatie A wordt eveneens ingetrokken. Deze beslissing is vatbaar voor annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

3. Duurzaam verblijf
Eén van de doelstellingen van de richtlijn 2008/34/CE was een duurzaam recht van verblijf te verlenen aan de burgers van de Unie en
hun gezinsleden die in een Lidstaat hebben verbleven gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar, voor zover zij niet het voorwerp zijn geweest van een uitwijzingsmaatregel. Voor wat leden van de familie van een burger van de Unie betreft, wordt dit recht
hun eveneens toegekend ongeacht het feit of zij burgers van de Unie zijn.
De wetgever heeft deze bepalingen geïntegreerd in de nieuwe artikelen 42quinquies en 42sexies van de wet. Terwijl zij voorzien in
gunstiger beschikkingen dan deze vervat in de richtlijn, verlenen de nieuwe wettelijke bepalingen een duurzaam recht van verblijf aan
burgers van de Unie en hun familieleden na drie jaar van onafgebroken verblijf in België. Niettemin werd, wat de studenten en gezinsleden betreft, de termijn van vijf jaar voorzien in de richtlijn gehandhaafd.
Dit recht op duurzaam verblijf wordt volgens de volgende modaliteiten toegekend.

a) Burger van de Unie en leden van zijn familie eveneens burgers van de Unie
De burger van de Unie of een lid van zijn familie die eveneens burger is van de Unie die zijn recht op een duurzaam verblijf wil erkend
zien, moet hiervoor aanvraag doen bij het gemeentebestuur door middel van bijlage 22.
De gemeente gaat dan over tot een eerste ontvankelijkheidscontrole van de aanvraag. Zij controleert dat de belanghebbende de voorwaarde betreffende de duur van het verblijf vervult en dat hij de bewijzen heeft voorgelegd die aantonen dat hij de voorwaarden vervult die in de artikelen 42quinquies en 42sexies van de wet zijn vervat.
Als dat niet het geval is, verklaart de gemeente de aanvraag onontvankelijk door middel van bijlage 23. Daarentegen als de ontvankelijkheidsvoorwaarden worden vervuld, brengt de gemeente het verzoek over aan de vertegenwoordiger van de minister die een
beslissing neemt binnen de vijf maanden.
Als de minister of zijn vertegenwoordiger het duurzaam verblijf erkent of als geen enkele beslissing aan de gemeente werd meegedeeld binnen de vijf maanden vanaf de overhandiging van bijlage 22, levert de gemeente aan de belanghebbende een document af
dat het duurzaam karakter van het verblijf bewijst overeenkomstig bijlage 8bis en de betrokkene inschrijft in het bevolkingsregister.
Indien daarentegen de minister of zijn gemachtigde vaststelt dat niet aan de voorwaarden voor duurzaam verblijf is voldaan, wordt
hiervan kennis gegeven door afgifte van de bijlage 24.

b) Leden van de familie die geen burger zijn van de Unie
Het familielid (worden bedoeld zijn echtgenoot, de partner waarmee een geregistreerd partnerschap werd afgesloten, rechtstreekse
bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of geregistreerde partner jonger dan 21 jaar of die te hunnen laste
zijn, de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn ten laste, alsmede die van de echtgenoot of partner, die te hunnen laste zijn)
van een burger van de Unie dat zelf geen burger van de Unie is en dat zijn recht op duurzaam verblijf wil erkend zien, moet dit bij het
gemeentebestuur aanvragen door middel van bijlage 22.
Het gemeentebestuur gaat over tot een controle van de ontvankelijkheid van de aanvraag. Zij gaat na of de betrokkene de voorwaarden vervult voor het duurzaam verblijf zoals voorzien in de artikelen 42quinquies en 42sexies van de wet.

Is dit niet het geval, dan verklaart het gemeentebestuur de aanvraag onontvankelijk door middel van bijlage 23. Indien daarentegen
de ontvankelijkheidsvoorwaarden wel vervuld zijn, maakt het gemeentebestuur de aanvraag over aan de gemachtigde van de minister, die een beslissing neemt binnen de vijf maanden.
In afwachting van een beslissing van de minister of zijn gemachtigde dient, wanneer de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie vervalt, deze verblijfskaart te worden afgenomen en dient het document overeenkomstig het model van bijlage 15
aan het familielid te worden afgegeven. Dit document bewijst dat het familielid een aanvraag om duurzaam verblijf heeft ingediend
en dekt voorlopig zijn hierboven vermeld verblijf, desgevallend verlengd tot de afgifte van de duurzame verblijfskaart.
Indien de minister of zijn gemachtigde het duurzaam verblijf erkent, of indien geen beslissing werd genomen binnen de vijf maanden
te rekenen vanaf de afgifte van de bijlage 22, levert deze aan de betrokkene een «duurzame verblijfskaart van een familielid van een
burger van de Unie» overeenkomstig bijlage 9bis.
Indien de minister of zijn gemachtigde vaststelt dat niet aan de voorwaarden voor duurzaam verblijf is voldaan, wordt hiervan kennis gegeven door middel van bijlage 24.
De nieuwe of gewijzigde documenten te gebruiken in het kader van de nieuwe bepalingen, zijn beschikbaar onder volgend referentienummer:

1. nieuwe bijlagen
4.52-118A
4.52-118B
4.52-120/2

Verklaring van inschrijving (K.B. 8-10-1981, bijlage 8) — kaart — karton
Document ter staving van duurzaam verblijf (K.B. 8-10-1981, bijlage 8bis) — kaart — karton
Melding van aanwezigheid (K.B. 8-10-1981, bijlage 3ter)

2. gewijzigde bijlagen
4.52-124
4.52-127
4.52-127/1
4.52-127/4
4.52-137
4.52-128
4.52-138
4.52-128/1

Attest afgegeven door de burgemeester in toepassing van art. 30, 40, 56, 109 of 119 van het K.B. van 8 oktober 1981
of art. 7 van het K.B. van 7 mei 2008 (K.B. 8-10-1981, bijlage 15)
Aanvraag van een verklaring van inschrijving voorbehouden aan de burgers van de Unie, ingediend overeenkomstig
de bepalingen van artikel 50 van het K.B. van 8 oktober 1981 (K.B. 8-10-1981, bijlage 19)
Aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, ingediend overeenkomstig de bepalingen van artikel 52 van het K.B. van 8 oktober 1981 (K.B. 8-10-1981, bijlage 19ter)
Beslissing tot niet-inoverwegingneming van een aanvraag om te genieten van de bepalingen van hoofdstuk I van
titel II van de wet van 15 december 1980 (K.B. 8-10-1981, bijlage 19quinquies)
Beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 3 maanden met of zonder bevel om het grondgebied te verlaten
(K.B. 8-10-1981, bijlage 20)
Aanvraag om duurzaam verblijf (K.B. 8-10-1981, bijlage 22)
Beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om duurzaam verblijf (K.B. 8-10-1981, bijlage 23)
Beslissing tot weigering van het duurzaam verblijf (K.B. 8-10-1981, bijlage 24)

Andere bijlagen bij het K.B. van 8 oktober 1981 werden ook gewijzigd door het K.B. van 7 mei 2008. Zij zijn beschikbaar onder volgend referentienummer:
4.52-128/2
4.52-134

Attest afgegeven met toepassing van artikel 69septies, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
(K.B. 8-10-1981, bijlage 22bis)
Attest afneming van verblijfsvergunning, vestigingsvergunning, verblijfsdocument (K.B. 8-10-1981, bijlage 37)

Al deze documenten kunnen besteld worden
— hetzij afzonderlijk;
— hetzij in de vorm van een documentatiedossier, dat van elk van bovenstaande formulieren één exemplaar bevat.
Voor meer inlichtingen of voor bestellingen kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger of rechtstreeks met onze commerciële dienst.
Vertegenwoordiger West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant:
• Michel Buyse
GSM 0473 98 24 40
e-mail: michel_buyse@skynet.be
Vertegenwoordiger Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg:
• Philippe Gielis
GSM 0474 53 06 75
e-mail: philippegielis@hotmail.com
Commerciële dienst:
• Catherine Deblon
Tel. 056 363 203
Fax 056 363 373
e-mail: catherine.deblon@uga.be

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.

DRUKWERK
Frankering

Division of ContinugaTM nv

Stijn Streuvelslaan 73
8501 HEULE

VREEMDELINGEN

Nieuwe bepalingen van toepassingDRUKWERK
op vreemdelingen, burgers van de Unie en hun familieleden
en op vreemdelingen, familieleden van een Belg
Frankering

Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van
....................................................................................................................................

postnummer:

..................................................................

1. afzonderlijk te bestellen formulieren
…. ex. 4.52-118A

…. ex. 4.52-127/1

…. ex. 4.52-138

…. ex. 4.52-118B

…. ex. 4.52-127/4

…. ex. 4.52-128/1

…. ex. 4.52-120/2

…. ex. 4.52-137

…. ex. 4.52-128/2

…. ex. 4.52-124

…. ex. 4.52-128

…. ex. 4.52-134

…. ex. 4.52-127
2. bestelling in de vorm van een documentatiedossier

Division of ContinugaTM nv

….. ex. Documentatiedossier

Stijn Streuvelslaan 73
8501 HEULE

“Toegang en verblijf van vreemdelingen, burgers van de Unie en hun familieleden”
De UGA-berichten kunnen u ook via elektronische weg bezorgd worden. Indien u in de toekomst de UGA-berichten op die manier
wenst te ontvangen, gelieve dan hieronder uw e-mail adres te vermelden: .....................................................................................................

Naam:

.......................................................................................................................

Datum: .............................................................................

Functie: .................................................................................................................... Handtekening:
Minimum te bestellen hoeveelheid: 10 ex., behalve dossier

............................................................

