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I. INTERNATIONALE EN EUROPESE BEPALINGEN

Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, 
goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (BS 4.X.1953) 3

Verdrag van 28 september 1954 betreffende de Status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 
1954 te New York en goedgekeurd bij wet van 12 mei 1960 (BS 10.VIII.1960) 15

• Akkoord tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepu-

de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen (Groothertogdom Luxemburg) op 14 juni 
1985 (BS 29.IV.1986)

Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 tussen 
de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de 

grenzen, Slotakte, Protocol en Gemeenschappelijke Verklaring, goedgekeurd bij wet van 18 maart 1993 
(BS 15.X.1993) (Uittreksel: art. 18-27) 27

Verordening 539/2001/EG van 15 maart 2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen 
waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum 
en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Pb.L. 81, 21.III.2001) 31

• Verordening 767/2008/EG van 9 juli 2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van 
visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (Pb.L. 218, 13.VIII.2008)

Verordening 810/2009/EG van 13 juli 2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (Pb.L. 243, 15.IX.2009, rect. Pb.L. 154, 6.VI.2013) 43

• Verordening 603/2013/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende 
de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende 
toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale be-
scherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt 
ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om 
vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verorde-
ning (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van 
grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (Pb.L. 180, 29.VI.2013)

Verordening 604/2013/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van 
een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze 
bij een van de lidstaten wordt ingediend (Pb.L. 180, 29.VI.2013) 91

Verordening 2016/399/EU van 9 maart 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 
Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (Pb.L. 77, 23.
III.2016) 113
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Grondwet (Uittreksel: art. 191) 153
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III. DE VREEMDELINGENWET EN ZIJN UITVOERING

A. Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 31.XII.1980)

TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN
(door V. Hoefnagels) 1 161

Hfdst. Ibis. -  Retributie tot dekking van de administratieve kosten (door M.  
Ryckaseys) 1/1 165

Hfdst. II. - Toegang tot het grondgebied en kort verblijf (door M. Claesen) 2-8bis 166
Hfdst. III. -  Verblijf van meer dan drie maanden (door H. Riad, J. Camu, A. Mon-

sieurs en M. Ryckaseys) 9-13 201
Hfdst. IV. - Vestiging en status van EU-langdurig ingezetene (door S. Van Camp) 14-18 305
Hfdst. IVbis. - [...] (door S. Van Camp) 18bis 309
Hfdst. V. - Afwezigheid en terugkeer van de vreemdeling (door S. Van Camp) 19 309
Hfdst. VI. - Terugwijzingen en uitzettingen (door M. Ryckaseys) 20-26 312
Hfdst. VII. -  Aanvullende veiligheidsmaatregelen (door Ch. Bamps en M.  

Ryckaseys) 27-30 324
Hfdst. VIIbis. - Afname van biometrische gegevens (door H. Van Goethem) 30bis 330
Hfdst. VIII. - Adviesorganen voor vreemdelingen (door M. Ryckaseys) 31-39 333

TITEL Ibis. - DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN
Hfdst. I. -  Instelling en rechtsmacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(door Ch. Bamps, H. Van Goethem en M. Ryckaseys) 39/1-3 334
Hfdst. II. - De inrichting van de Raad
Afd. I. - De samenstelling van de Raad 39/4-8 347
Afd. II. - De kamers 39/9-10 348
Afd. III. - De algemene vergadering en de verenigde kamers 39/11-12 349
Afd. IV. - Het taalgebruik (door J. Camu) 39/13-18 349
Hfdst. III. - Het ambt
Afd. 1. - 39/19-22 355
Afd. 2. - De aanwijzing en uitoefening van mandaten 39/23-27 357
Afd. 3. - De evaluatie van de leden van de Raad 39/28-30 360
Afd. 4. - 39/31-33 362
Afd. 5. - Uitoefening van het ambt 39/34-36 364
Afd. 6. - Wedden, inruststelling en pensioenen 39/37-44 364
Afd. 7. - Onverenigbaarheden en tucht 39/45-53 365
Hfdst. IV. - De beheerder en het administratief personeel 39/54-55 367
Hfdst. V. - De rechtspleging
Afd. 1. - Gemeenschappelijke bepalingen (door J. Camu en M. Ryckaseys) 39/56-68-3 367
Afd. 2. -  

tegen beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 
de staatlozen (door A. Wynants) 39/69-77/1 394

Afd. 3. -  Het annulatieberoep (door Ch. Bamps, M. Ryckaseys, J. Camu en A.  
Wynants) 39/78-85 405

TITEL II. -  AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN BETREFFEN-
DE BEPAALDE CATEGORIEEN VAN VREEMDELINGEN

Hfdst. I. -  Vreemdelingen, burgers van de Unie en hun familieleden en vreemdelin-
gen, familieleden van een Belg (door V. Hoefnagels, M. Ryckaseys, Ch. 
Coenen en S. Bouckaert) 40-47 427

Hfdst. Ibis. -  Andere familieleden van een burger van de unie (door M. Ryckaseys) 47/1-47/4 477
Hfdst. II. -  Vluchtelingen en personen die voor subsidiaire bescherming in aanmer-

king komen
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Afd. 1. -  De vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus (door 
K. Goossens, A. Maes, V. Hoefnagels, H. Van Goethem, K. Declerck, 
Ch. Coenen en M. Ryckaseys) 48-57 481

Afd. 2. -  Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (door 
K. Goossens, K. Declerck en M. Ryckaseys) 57/2-11 568

Afd. 3. - De vaste beroepscommissie voor vluchtelingen 57/12-23 584
Afd. 3bis. -  Het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen 

(door H. Van Goethem) 57/23bis 584
Afd. 4. -  Aanvullende bepalingen (door K. Goossens) 57/24-28 588
Hfdst. IIbis. -  Vreemdelingen die tijdelijke bescherming genieten op basis van de 

richtlijn 2001/55/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 
2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en 
maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning 
van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties 
van de opvang van deze personen (door H. Van Goethem) 57/29-36 590

Hfdst. III. - Studenten (door D. Geens) 58-61 599
Hfdst. IV. -  Vreemdelingen die het slachtoffer zijn van het misdrijf mensenhandel in 

de zin van artikel 433quinquies van het Strafwetboek, of die het slachtof-
fer zijn van het misdrijf mensensmokkel in de zin van artikel 77bis in de 
omstandigheden bedoeld in artikel 77quater, 1°, uitsluitend voor wat de 
niet-begeleide minderjarigen betreft, tot en met 5°, en die met de autori-
teiten samenwerken (door F. Demeester) 61/2-5 612

Hfdst. V. -  Gerechtigden van de status van langdurig ingezetene in een andere lid-
staat van de Europese Unie, op grond van de richtlijn 2003/109/EG van 
de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de 
status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (door D. 
Geens) 61/6-9 614

Hfdst. VI. - Onderzoekers (door D. Geens) 61/10-13 616
Hfdst. VII. -  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (door K. Fournier en 

M. Ryckaseys) 61/14-25 618
(door 

S. Van Camp) 61/26-31 622

TITEL III. - RECHTSMIDDELEN
Hfdst. I. -  Kennisgeving van de administratieve beslissingen en rechtsmiddelen 

(door M. Ryckaseys en J. Camu) 62-63 625
Hfdst. Ibis. - [...] 63/2-5 631
Hfdst. II. - Verzoek tot herziening 64-67 632

(door Ch. 
Bamps en M. Ryckaseys) 68 632

Hfdst. IV. - [...] 69-70 632
Hfdst. V. - Beroep bij de rechterlijke macht (door Ch. Bamps en M. Ryckaseys) 70/1-74 633
Hfdst. VI. -  Vertegenwoordiging (door Ch. Bamps en M. Ryckaseys) 74/1 653

TITEL IIIbis. -  VERPLICHTINGEN VAN DE VERVOERDERS MET BETREK-
KING TOT DE TOEGANG VAN VREEMDELINGEN TOT HET 
GRONDGEBIED (door V. Hoefnagels) 74/2-4bis 653

TITEL IIIter. -  BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT BE-
PAALDE VREEMDELINGEN (door H. Van Goethem) 74/5-9 661

TITEL IIIquater. -  BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE TERUGKEER VAN 
DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN DIE ILLEGAAL 
OP HET GRONDGEBIED VERBLIJVEN (door H. Riad) 74/10-19 671

TITEL IIIquinquies. - FRAUDE 74/20-21 687

TITEL IV. - STRAFBEPALINGEN (door F. Demeester) 75-81 688
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TITEL V. -  WIJZIGENDE, OVERGANGS-, OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALIN-
GEN 81/1-95 694

BIJLAGE (door A. Monsieurs) 696

OVERGANGSBEPALINGEN 697

B. Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 
27.X.1981, err. BS 28.X.1981)

TITEL I. - DEFINITIES 1 713

TITEL Ibis. - ALGEMENE BEPALINGEN
Hfdst. I. - Bijdrage die de administratieve kosten dekt 1/1-2 713
Hfdst. I/I. - Toegang tot het grondgebied en verblijf van ten hoogste drie maanden
Afd. 1. - Toegang tot het grondgebied - Binnenkomstvoorwaarden 1/3-17 714
Afd. 1bis. -  Toegang tot het grondgebied. Bijzondere binnenkomstvoorwaarde: de 

verbintenis tot tenlasteneming 17/2-9 717
Afd. 2. -  Verblijf van ten hoogste drie maanden - Administratieve formaliteiten - Af-

gifte van het verblijfsdocument 18-22/2 720
Hfdst. II. - Verblijf van meer dan drie maanden
Afd. 1. - Binnenkomstvoorwaarden 23-24 720
Afd. 2. -  Formaliteiten van inschrijving bij het gemeentebestuur en afgifte van een 

verblijfsvergunning 25-28 721
Hfdst. III. - Vestiging en status van langdurig ingezetene 29-30bis 726
Hfdst. IV. -  Geldigheid, vernieuwing en intrekking van verblijfs- en vestigingsver-

gunningen, van Europese blauwe kaarten en van EU-verblijfsvergunnin-
gen voor langdurig ingezetene 31-38 728

Hfdst. V. - Afwezigheden en terugkeer van de vreemdeling 39-42 731

TITEL II. -  AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN 
BETREFFENDE BEPAALDE CATEGORIEEN VAN 
VREEMDELINGEN 732

Hfdst. I. -  Vreemdelingen, burgers van de Unie en hun familieleden, en vreemdelin-
gen, familieleden van een Belg (door S. Bouckaert) 43-57 732

Hfdst. I/I. - Andere familieleden van een burger van de Unie 58-69 739
Hfdst. I/II. -  Onderdanen van Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, en leden van hun 

familie 69bis 739
Hfdst. I/III. - Onderdanen van Zwitserland en leden van hun familie 69ter-quinquies 739
Hfdst. I/IV. -  Onderdanen van Kroatië, Bulgarije en Roemenië die naar België ko-

men om er een activiteit in loondienst uit te oefenen en hun gezinsleden 
- Overgangsbepalingen 69sexies-decies 740

Hfdst. II. - Luxemburgse en Nederlandse onderdanen en leden van hun familie 70-71 741
Hfdst. III.  Vluchtelingen, personen die voor subsidiaire bescherming in aanmerking 

komen en staatlozen
Voorafgaande afdeling -  Overheden waarbij de vreemdeling een asielaanvraag kan 

indienen. Overname en terugname van een asielzoeker 
door de verantwoordelijke Staat of door België. 71/2-5 741

Afd. 1. - Asielzoekers - Onregelmatige binnenkomst en onregelmatig verblijf 72-77 743
Afd. 2. - Asielzoekers - Regelmatige binnenkomst en regelmatig verblijf 78-88 745
Afd. 2bis. - Asielzoekers - Verwijdering uit het Rijk 88bis 747
Afd. 2ter. -  Vluchtelingen en genieters van subsidiaire bescherming - Verwijdering 

uit het Rijk 88ter 747
Afd. 3. - In een andere Staat erkende vluchtelingen 89-94 748
Afd. 4. - Met de vluchteling gelijkgestelde vreemdelingen 95-97 749
Afd. 5. - Staatlozen 98 749
Hfdst. IV. - Studenten 99-104 751
Hfdst. V. - Rijnschippers 105 752
Hfdst. VI. - Grensarbeiders 106-110 753
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Hfdst. VII. -  Vreemdelingen die het slachtoffer zijn van het misdrijf mensenhandel 
in de zin van artikel 433quinquies van het Strafwetboek, of die het 
slachtoffer zijn van het misdrijf mensensmokkel in de zin van arti-
kel 77bis in de omstandigheden bedoeld in artikel 77quater, 1°, uitslui-
tend voor wat de niet-begeleide minderjarigen betreft, tot en met 5°, 
van de wet en die met de autoriteiten samenwerken 110bis-ter 753

Hfdst. VIII. -  Gerechtigden van de status van langdurig ingezetene in een andere lid-  
staat van de Europese Unie, op grond van Richtlijn 2003/109/EG van  
de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de  
status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen 110quater-quinquies 754

Hfdst. IX. -  Bepalingen inzake het verblijf van toepassing op de niet-begeleide min-
derjarige vreemdelingen 110sexies-undecies 755

Hfdst. X. -  Bepalingen van toepassing op de terugkeer van de illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen (door H. Riad) 110duodecies-quaterdecies 756

 
kaart 110quinquiesdecies-sexiesdecies 757

TITEL III. - RECHTSMIDDELEN
Hfdst. I. - Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 111-113 758
Hfdst. Ibis. - [...] 113bis-113quater 758

114 759
Hfdst. III. - [...] 114bis 759

TITEL IV. - OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN 115-123 759

BIJLAGEN (1 t.e.m. 45) 761

C. Koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (BS 28.XII.2006, ed. 4)

TITEL I. -  Bepalingen die van toepassing zijn op alle beroepen voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen

Hfdst. I. - Algemene bepalingen (door J. Camu en A. Wijnants) 1-9 911
Hfdst. I/1. -  Pro deo, de wijze van inning van het rolrecht en van de geldboete we-

gens kennelijk onrechtmatig beroep 9/1-9/3 914
Hfdst. II. -  De voorafgaande maatregelen, de terechtzitting en de verwijzing naar de 

algemene vergadering (door A. Wijnants)
Afd. 1. - De voorafgaande maatregelen 10-11 915
Afd. 2. - De terechtzitting 12-14 915
Afd. 3. - De verwijzing naar de algemene vergadering 15 916
Hfdst. III. - De arresten
Afd. 1. - De inhoud van het arrest 16 916
Afd. 2. - Betekening en uitvoering van de arresten 17-18 916
Afd. 3. - De publicatie van arresten 19-22 916
Hfdst. IV. - De tussengeschillen
Afd. 1. - Inschrijving wegens valsheid 23 917
Afd. 2. - De hervatting van het rechtsgeding 24 917
Afd. 3. - De afstand van het geding 25 917
Afd. 4. - De verknochtheid 26 918
Afd. 5. - De wraking 27-30 918

-
sing en tot het bevelen van voorlopige maatregelen

Hfdst. I. - Het beroep tot nietigverklaring 31 919
Hfdst. II. - De vordering tot schorsing (door J. Camu)
Afd. 1. - De procedure 32-35 919
Afd. 2. -  De gezamenlijke behandeling van de vordering tot schorsing en het beroep 

tot nietigverklaring 36 923
Afd. 3. - De afzonderlijke behandeling van de vordering tot schorsing 37-42 925
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Afd. 4. -  Bijzondere regels bij een vordering tot schorsing wegens uiterst dringende 
noodzakelijkheid 43 928

Hfdst. III. -  Vorderingen tot het bevelen van voorlopige maatregelen (door A. Wij-
nants) 44-48 933

-
pige maatregelen 49-50 935

TITEL III. - Slotbepalingen 51-53 936

D. Overige uitvoeringsbesluiten

• Koninklijk besluit van 28 juli 1981 tot regeling van de samenstelling, de rechtspleging en de werk-
wijze van de Raad van advies voor vreemdelingen (BS 7.VIII.1981)

• Koninklijk besluit van 8 juni 1983 tot vaststelling van het minimumbedrag van de middelen van be-
staan waarover een vreemdeling die in België wenst te studeren, moet beschikken (BS 3.VIII.1983)

• Koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de hoegrootheid en van de wijze van 
betaling van het bedrag dat de vervoerders ingevolge artikel 74/3 van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-
lingen in consignatie dienen te geven (BS 14.VIII.1987)

• Koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van 
bepaalde vreemdelingen (BS 17.XII.1991)

Koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de 
kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen, bedoeld in artikel 74/4, §§ 3 en 4, van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen (BS 2.II.1993) 939

Koninklijk besluit van 9 maart 1994 houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld 
wordt met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 
15.III.1994) 941

Koninklijk besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de wijze van consignatie en van betaling van 
de administratieve geldboete bedoeld bij artikel 74/4bis van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 
20.IV.1995) 943

Koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van de gevallen waarin en van de voor-
waarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt, kan ge-
machtigd worden er terug te keren (BS 2.IX.1995) 945

Koninklijk besluit van 10 juli 1998 houdende aanduiding in het Rijk van plaatsen die gelijkgesteld 
worden met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 
17.VII.1998) 947

Koninklijk besluit van 13 mei 1999 houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld 
wordt met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 
18.VI.1999, ed. 2) 949

• Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatre-
gelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreem-
delingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vast-
gehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-
lingen (BS 12.IX.2002, ed. 2)
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Koninklijk besluit van 11 juli 2003 (I) tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het 
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (BS 27.I.2004, ed. 1) (door K. Goos-
sens) 951

• Koninklijk besluit van 11 juli 2003 (II) tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-gene-
raal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (BS 27.I.2004, ed. 1)

• Koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van het geldelijk statuut van de beheerder van de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (BS 17.IV.2007)

Koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 
15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-
gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 31.V.2007, ed. 2) 967

Koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen (BS 13.V.2008, ed. 2) 971

Koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ver-
wijdering van vreemdelingen (BS 29.VIII.2008, ed. 2) 973

• Koninklijk besluit van 8 december 2008 houdende vaststelling van het regime en de regels toepasbaar 
op de overbrenging, uitgevoerd door veiligheidsmedewerkers-chauffeur van de Dienst Vreemdelingen-
zaken, van vreemdelingen bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 
14.I.2009, ed. 2)

Ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minis-
ter die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen (BS 26.III.2009, ed. 2) 977

• Koninklijk besluit van 14 mei 2009 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, 
toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betref-
fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
(BS 27.V.2009, ed. 1)

• Ministerieel besluit van 19 mei 2009 tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld in artikelen 51/5, 
§ 3, 74/8, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 27.V.2009, ed. 1)

Koninklijk besluit van 19 maart 2010 betreffende de afgifte van verblijfsdocumenten aan vreemdelin-
gen, de levering ervan, alsmede de terugbetaling door de gemeenten, aan de Staat, van de kosten inzake 

-
fende de afgifte van verblijfsbewijzen voor vreemdelingen, de levering ervan, alsmede de terugbetaling 
door de gemeenten, aan de Staat, van de kosten inzake levering van formulieren van de verblijfsbewijzen 
voor vreemdelingen (BS 23.IV.2010) 981

• Ministerieel besluit van 28 november 2011 tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld in het arti-
kel 74/8, par. 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 5.XII.2011)

• Ministerieel besluit van 21 mei 2012 tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld in het artikel 74/8, 
§ 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de ves-
tiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 25.V.2012, ed. 1)
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• Koninklijk besluit van 24 juni 2013 tot bepaling van de regels voor de opleiding in het kader van het 
gebruik van dwang, genomen in uitvoering van artikel 74/8, § 6, derde lid, van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen (BS 19.VII.2013, ed. 2, err. BS 31.VII.2013)

IV. BIJZONDERE WETGEVING

A. Wetten

Burgerlijk Wetboek (W. 21 maart 1804; Nederlandse tekst vastgesteld bij W. 30 december 1961, BS 
18.V.1962) (Uittreksel: art. 146bis en 1476bis) 987

Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (BS 21.III.1973) (Uittreksel: art. 20) 991

Wet van 13 december 1976 houdende goedkeuring van de bilaterale akkoorden betreffende de tewerk-
stelling in België van buitenlandse werknemers (BS 17.VI.1977) 993

• Wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van 
vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (BS 10.I.2000, err. BS 2.II.2000) (door J. 
Camu)

Programmawet (I) van 24 december 2002 (BS -
997

B. Overige besluiten

• Koninklijk besluit van 22 oktober 1984 waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken van het Ministerie 

te gebruiken (BS 8.XI.1984)

• Koninklijk besluit van 14 juli 1986 betreffende de mededeling, door de gemeenten, van bepaalde 
inlichtingen over de vreemdelingen, aan de Dienst Vreemdelingenzaken (BS 7.VIII.1986)

• Koninklijk besluit van 11 mei 1987 betreffende de mededeling, door de gemeenten, van inlichtingen 
aan de Dienst Vreemdelingenzaken, door toedoen van het Rijksregister van de natuurlijke personen (BS 
24.X.1987)

• Koninklijk besluit van 9 juli 2000 houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over 
beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen (BS 15.VII.2000)

Ministerieel besluit van 9 mei 2003 tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend 
aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Over-
heidsdienst van Binnenlandse Zaken (BS 28.VII.2003, err. BS 25.VIII.2003 en BS 9.I.2004)) 1007

Koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatieprocedure bij de Raad van 
State (BS 1.XII.2006, ed. 2, err. BS 4.V.2007) 1009

• Koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden (BS 
10.II.2015, ed. 2) (Uittreksel: art. 18)

V. OMZENDBRIEVEN

• Bericht van 22 februari 1995 aan de Mevrouwen en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende 
het verblijf van E.G.-onderdanen die naar België komen om er te studeren (BS 15.III.1995)
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• Omzendbrief van 5 februari 1996 betreffende de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder 
een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt, kan gemachtigd worden er 
terug te keren (BS 27.II.1996)

• Omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen 
te komen studeren (BS 4.XI.1998)

• Omzendbrief van 10 december 1998. Interministeriële omzendbrief over de gevolgen van de Schen-
gen-overeenkomst in het domein van de grenscontrole en de politiële en gerechtelijke samenwerking (BS 
29.I.1999)

• Omzendbrief van 17 juli 2001. Preciseringen aangaande de rol van het gemeentebestuur in het kader 
van de toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede aangaande de taken van bepaalde 
bureaus van de Dienst Vreemdelingenzaken (BS 28.VIII.2001)

• Omzendbrief van 23 september 2002 ter aanvulling van de omzendbrief van 15 september 1998 be-
treffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren (BS 8.X.2002)

• Omzendbrief van 8 oktober 2002 betreffende de dienstkaart van de ambtenaren van de Dienst Vreem-
delingenzaken die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de misdrijven begaan tegen de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ver-
wijdering van vreemdelingen en met het toezicht op de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betref-
fende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet (BS 
8.X.2002)

• Verduidelijkingen van de Directeur-Generaal van 6 januari 2003 over de toepassing van de om-
zendbrief van 23 september 2002 ter aanvulling van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende 
het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren (BS 8.X.2002)

• Omzendbrief van 29 april 2003 betreffende de verwijdering van gezinnen met schoolgaand(e) 
kind(eren) van minder dan 18 jaar. Optreden van politiediensten in scholen (BS 13.VI.2003, ed. 1)

• Omzendbrief van 22 mei 2003 betreffende de verblijfsbewijzen voor vreemdelingen (BS 17.VII.2003)

Omzendbrief van 6 juni 2003 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming aangegaan overeenkomstig 
artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1021

• Omzendbrief van 21 september 2005 met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldin-
gen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D + C en 
de nieuwe nationale vermeldingen die voor België moeten worden gebruikt in het geval van de afgifte 
van een visum D of een machtiging tot voorlopig verblijf (BS 11.X.2005, ed. 1)

Omzendbrief van 29 september 2005 betreffende het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke 
vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de omzendbrief 
van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst 
in het kader van een duurzame relatie (BS 29.IX.2005, ed. 1) 1023

• Omzendbrief van 6 december 2005
afschrift in de verblijfsreglementering voor vreemdelingen (BS 30.XII.2005, ed. 2)

Omzendbrief van 5 oktober 2006 betreffende de subsidiaire beschermingsstatus (BS 11.X.2006) 1031

Omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf 
van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 (BS 
4.VII.2007, ed. 2) 1035
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• Algemene onderrichtingen betreffende de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, versie 

• Omzendbrief van 26 september 2008 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking 
met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensen-
smokkel (BS 31.X.2008, ed. 3)

• Omzendbrief van 17 juni 2009 -
palingen inzake de gezinshereniging (BS 2.VII.2009)

Omzendbrief van 14 juli 2009 betreffende de status van langdurig ingezetene (BS 11.VIII.2009) 1065

Omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de 
verwijdering van een onderdaan van een derde land (BS 16.VI.2011, ed. 3) 1075

• Omzendbrief van 10 juli 2013 betreffende de programmawet van 28 juni 2013 (BS 16.VII.2013, ed. 1)

• Omzendbrief van 6 september 2013 inzake de wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, 
het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op de strijd 
tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen (BS 23.IX.2013)

Omzendbrief van 17 september 2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van 
de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een 
verklaring van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of precair verblijf (BS 
23.IX.2013) 1079

Omzendbrief van 13 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen van de wet van 15 de-
cember 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging, die door het Grondwettelijk Hof 
in het arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 geïnterpreteerd werden (BS 20.XII.2013, ed. 5) 1083

Omzendbrief van 8 mei 2015
vreemdelingen en hun tenlasteneming (BS 20.V.2015, ed. 3) 1087

CHRONOLOGISCH REGISTER 1091

 

• Teksten enkel opgenomen als referentie in de inhoudstafel


