
15 DECEMBER 1980. - Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen.  

(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-1991 en tekstbijwerking tot 22-08-2019) 

[Beknopt uittreksel]  

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

VREEMDELINGEN. 

 

  HOOFDSTUK I. - (Vreemdelingen, burgers van de Unie en hun familieleden en vreemdelingen, 

familieleden van een Belg.) <W 2007-04-25/49, art. 18, 046; Inwerkingtreding : 01-06-2008> 

 

  Art. 40.<W 2007-04-25/49, art. 19, 046; Inwerkingtreding : 01-06-2008> § 1. Onverminderd de 

meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop de burger van de 

Unie zou kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende bepalingen op hem van toepassing. 

  § 2. Voor de toepassing van deze wet wordt onder burger van de Unie verstaan, een vreemdeling 

die de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit en verblijft in of zich begeeft naar het 

Rijk. 

  § 3. Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende maximaal drie maanden in het Rijk te 

verblijven zonder andere voorwaarden of formaliteiten te vervullen dan vermeld in artikel 41, eerste 

lid. 

  § 4. Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervult en hij : 

  1° hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk binnenkomt om werk te zoeken, zolang 

hij kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld; 

  2° hetzij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens 

zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, en over een verzekering 

beschikt die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt; 

  3° hetzij is ingeschreven aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om 

er als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen en indien hij 

beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt, en hij door middel van een 

verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over 

voldoende middelen van bestaan beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt 

van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

  De in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie 

van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van 

de Unie, waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens 

inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

  De Koning bepaalt de gevallen waarbij de burger van de Unie geacht wordt de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in het eerste lid, 2°, te vervullen. 

 

  Art. 40bis.[1 § 1. Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese 

verordeningen waarop de familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, 

zijn de hiernavolgende bepalingen op hen van toepassing. 

   § 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

   1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij 
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hem voegt; 

   2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie 

overeenkomstig een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

   De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen : 

   a) bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te onderhouden. 

   Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond : 

   - indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

   - ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de 

aanvraag, kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar 

voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of 

meer dagen betreffen; 

   - ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben; 

   b) met elkaar komen samenleven; 

   c) [3 beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. De minimumleeftijd van de partners wordt 

teruggebracht tot achttien jaar wanneer zij het bewijs leveren van een samenwoning van ten minste 

een jaar voordat de vreemdeling bij wie men zich voegt, in het Rijk aankwam;]3 

   d) ongehuwd zijn en geen duurzame en stabiele partnerrelatie hebben met een andere persoon; 

   e) geen personen zijn bedoeld in artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek. 

   f) [3 ten aanzien van geen van beiden is een definitieve beslissing genomen tot weigering van de 

voltrekking van het huwelijk op basis van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek.]3 

   3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld 

onder 1° of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen 

begeleiden of zich bij hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of 

de bedoelde geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van 

bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn 

toestemming heeft gegeven; 

   4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld 

onder 1° of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen; 

  [2 5° de vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie, bedoeld in artikel 

40, § 4, eerste lid, 2°, voor zover de laatstgenoemde te zijnen laste is en hij daadwerkelijk over het 

hoederecht beschikt.]2 

   De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de gevallen waarbij 

een partnerschap dat geregistreerd werd op basis van een vreemde wet, moet beschouwd worden 

als zijnde gelijkwaardig met een huwelijk in België. 

   § 3. De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 

3, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voorzover zij de in artikel 41, 

eerste lid, bedoelde voorwaarde vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de 

Unie zijn, moeten zij de in artikel 41, tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

   § 4. De in § 2 bedoelde familieleden die burger van de Unie zijn, hebben het recht de in artikel 40, § 

4, eerste lid, 1° en 2°, bedoelde burger van de Unie te begeleiden of zich bij hem te voegen voor een 

periode van meer dan drie maanden voor zover zij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde 

vervullen. Indien het familieleden betreft die geen burger van de Unie zijn, moeten zij de in artikel 

41, tweede lid, bedoelde voorwaarde vervullen. 

   De in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde burger van de Unie moet dan tevens het bewijs leveren 

dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt op te voorkomen dat de in § 2 bedoelde 

familieleden tijdens zijn verblijf ten laste komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en dat 
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hij over een verzekering beschikt die de ziektekosten van zijn familieleden in het Rijk volledig dekt. In 

het kader van de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke 

situatie van de burger van de Unie, waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de 

regelmaat van diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 

   De in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, bedoelde burger van de Unie kan zich enkel laten begeleiden of 

vervoegen door de in § 2, eerste lid, 1° en 2°, bedoelde familieleden, alsmede door zijn kinderen of 

door de kinderen van de familieleden bedoeld in 1° en 2° die te zijnen laste zijn, voorzover zij al 

naargelang het geval voldoen aan de in artikel 41, eerste lid of tweede lid bedoelde voorwaarde.]1 

  [2 Het in § 2, eerste lid, 5°, bedoelde familielid moet het bewijs leveren dat hij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn kind, burger van de Unie, te 

voorzien, om niet ten laste te komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en over een 

ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt. In het kader van de evaluatie van de 

bestaansmiddelen wordt met name rekening gehouden met hun aard en hun regelmaat.]2 

  (NOTA : bij arrest nr 121/2013 van 26-09-2013, heeft het Grondwettelijk Hof het artikel 

40bis,§2,eerste lid,2°,c en 40bis,§2, tweede lid vernietigd). 

  ---------- 

  (1)<W 2011-07-08/29, art. 8, 058; Inwerkingtreding : 22-09-2011>  

  (2)<W 2014-03-19/24, art. 17, 076; Inwerkingtreding : 15-05-2014>  

  (3)<W 2016-05-04/29, art. 17, 089; Inwerkingtreding : 07-07-2016>  

 

  Art. 40ter.[1 § 1. De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij 

verkeer heeft uitgeoefend overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen 

als de familieleden van een burger van de Unie. 

   § 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg 

die niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend 

krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie : 

   1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen; 

   2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument 

en zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen. 

   De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg : 

   1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde 

wordt geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig 

procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 

recht op maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij 

het beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en 

regelmatigheid. Er wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het 

leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de 

inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in 

aanmerking indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt. 

   Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in 

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 

   2° beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of familieleden die hem 

vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden opgelegd aan 

een onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, 
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Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. De Koning bepaalt, bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belg bewijst dat het onroerend goed 

aan de opgelegde voorwaarden voldoet. 

   3° beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden 

dekt. 

   Als een attest van geen huwelijksbeletsel is afgegeven, wordt er naar aanleiding van het onderzoek 

van een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk, waarvoor het attest is 

afgegeven, geen nieuw onderzoek uitgevoerd, tenzij er nieuwe gegevens zijn. 

   Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten 

of de partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter 

teruggebracht tot achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als 

gelijkwaardig wordt beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot 

gezinshereniging bestond of indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, 

bewijzen dat ze vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben 

samengewoond. 

   Onverminderd de artikelen 42ter en 42quater, kan aan het verblijf van een familielid van een Belg 

ook een einde worden gemaakt wanneer de voorwaarden van het tweede lid niet meer zijn 

vervuld.]1 

  ---------- 

  (1)<W 2016-05-04/29, art. 18, 089; Inwerkingtreding : 07-07-2016>  

 

  Art. 41.[1 § 1. Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de burger van de Unie op voorlegging 

van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort, of indien hij op een andere wijze kan laten 

vaststellen of bewijzen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet. 

   Als de burger van de Unie niet over de vereiste documenten beschikt, stelt de minister of zijn 

gemachtigde hem alvorens tot zijn terugdrijving over te gaan in de gelegenheid om binnen redelijke 

grenzen de vereiste documenten te verkrijgen dan wel zich deze binnen een redelijke termijn te laten 

bezorgen, dan wel op een andere wijze te laten vaststellen dat hij het recht van vrij verkeer en 

verblijf geniet. 

   § 2. Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de familieleden van een burgers van de Unie 

bedoeld in artikel 40bis, § 2, die geen burger van de Unie zijn, op voorlegging van een geldig paspoort 

dat, in voorkomend geval, voorzien is van een geldig inreisvisum overeenkomstig de [2 Verordening 

(EU) 2018/1806 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 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]2. 

   De Koning bepaalt de nadere regels van de afgifte van het visum. 

   Het bezit van een verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie of van een duurzame 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, verstrekt op basis van de Richtlijn 

2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 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, stelt het familielid vrij van de verplichting het inreisvisum bedoeld in het eerste lid te 

verkrijgen. 

   Als het familielid van een burger van de Unie niet over de vereiste documenten beschikt, stelt de 

minister of zijn gemachtigde hem alvorens tot zijn terudrijving over te gaan, in de gelegenheid 

binnen redelijke grenzen de de vereiste documenten te verkrijgen dan wel zich deze binnen een 

redelijke termijn te laten bezorgen, dan wel op andere wijze te laten vaststellen of te bewijzen dat hij 

het recht op vrij verkeer en verblijf geniet. 
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   § 3. De houder van een identiteitskaart of van een paspoort afgegeven door de Belgische 

overheden, wordt zonder formaliteit tot het grondgebied van het Rijk toegelaten, zelfs wanneer zijn 

nationaliteit wordt betwist of wanneer dit document vervallen is. 

   § 4. Indien de burger van de Unie niet in het bezit is van een geldige identiteitskaart of een geldig 

nationaal paspoort, of indien het familielid van de burger van de Unie, dat geen burger van de Unie 

is, niet in het bezit is van een geldig nationaal paspoort dat, in voorkomend geval, voorzien is van een 

geldig inreisvisum overeenkomstig de voormelde [2 Verordening (EU) 2018/1806]2, kan de minister of 

zijn gemachtigde hem een administratieve geldboete van 200 euro opleggen. Deze geldboete wordt 

geïnd overeenkomstig artikel 42octies.]1 

  ---------- 

  (1)<W 2014-03-19/24, art. 18, 076; Inwerkingtreding : 15-05-2014>  

  (2)<W 2019-05-08/12, art. 13, 106; Inwerkingtreding : 19-07-2019>  

 

  Art. 41bis. <W 2007-04-25/49, art. 23, 046; Inwerkingtreding : 01-06-2008> De burger van de Unie 

die naar België komt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden en zijn familieleden die hem 

begeleiden of vervoegen, die niet logeren in een logementshuis dat onder- worpen is aan de 

wetgeving betreffende de controle op de reizigers, moeten 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. 

  De Koning bepaalt het model van attest dat uitgereikt wordt ten bewijze van deze melding van 

aanwezigheid. Indien de aanwezigheid niet binnen de in het eerste lid voorziene periode gemeld 

werd, kan er door de minister of zijn gemachtigde een administratieve geldboete van 200 euro 

geheven worden. Deze geldboete wordt geïnd overeenkomstig artikel 42octies. 

 

  Art. 41ter. <ingevoegd bij W 2007-04-25/49, art. 24 Inwerkingtreding : 01-06-2008> § 1. Behoudens 

voor de in artikel 40, § 4, eerste lid, 1°, bedoelde burger van de Unie, kan er door de minister of zijn 

gemachtigde een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie, dat hem 

erkend werd op grond van artikel 40, § 3, indien hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. 

  § 2. Behoudens voor de in artikel 40, § 4, eerste lid, 1°, bedoelde burger van de Unie en zijn 

familieleden, kan er door de minister of zijn gemachtigde een einde gesteld worden aan het 

verblijfsrecht van de burger van de Unie, dat hem erkend werd op grond van artikel 40, § 3, en aan 

het verblijfsrecht van zijn familieleden, dat hun erkend werd op grond van artikel 40bis, § 3, indien 

de familieleden van de burger van de Unie een onredelijke belasting vormen voor het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk.art. 25, Inwerkingtreding : 16-12-1996> De EG-vreemdeling die naar 

België komt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden en die niet logeert in een logementshuis 

dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle der reizigers, moet zich, binnen acht 

werkdagen nadat hij het Rijk is binnengekomen, laten inschrijven bij het gemeentebestuur van de 

plaats waar hij logeert, tenzij hij behoort tot een der categorieën van vreemdelingen die de Koning 

van deze verplichting heeft vrijgesteld. De Koning bepaalt de wijze van inschrijving en het model van 

het attest dat bij de inschrijving wordt afgegeven en daarvan bewijs levert. 

 

  Art. 42.<W 2007-04-25/49, art. 25, 046; Inwerkingtreding : 01-06-2008> § 1. [1 Het recht op een 

verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten laatste zes maanden 

volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan de burger van de 

Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald 

overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 
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gehouden met het geheel van de elementen van het dossier. 

   [2 Indien aan de voorwaarde van het toereikend karakter van de bestaansmiddelen bedoeld in de 

artikelen 40bis, § 4, tweede lid, en 40ter, § 2, tweede lid, 1°, niet is voldaan,]2 dient de minister of zijn 

gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van 

zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te 

voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan 

hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen 

overleggen door de vreemdeling en door elke Belgische overheid.]1 

  § 2. Voor de burgers van de Unie wordt het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

geconstateerd door een verklaring van inschrijving. Zij worden al naargelang het geval ingeschreven 

in het vreemdelingenregister of in het bevolkingsregister. 

  § 3. Voor de familieleden van de burger van de Unie die zelf geen burgers van de Unie zijn, wordt 

het recht op verblijf geconstateerd door een verblijfsvergunning. Zij worden ingeschreven in het 

vreemdelingenregister. De geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning is gelijk aan de voorziene 

periode van verblijf van de burger van de Unie die zij begeleiden of vervoegen en bedraagt ten 

hoogste vijf jaar vanaf de datum van afgifte. 

  § 4. De verklaring van inschrijving en de verblijfsvergunning worden afgegeven volgens de 

modaliteiten door de Koning bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. 

  Zij moeten ten laatste worden aangevraagd bij het verstrijken van een periode van drie maanden na 

de datum van binnenkomst bij het gemeentebestuur van de plaats waar men verblijft. Indien na het 

verstrijken van deze periode, geen verklaring van inschrijving of verblijfsvergunning wordt 

aangevraagd, kan er door de minister of zijn gemachtigde een administratieve geldboete van 200 

euro geheven worden. Deze geldboete wordt geïnd overeenkomstig artikel 42octies. 

  ---------- 

  (1)<W 2011-07-08/29, art. 10, 058; Inwerkingtreding : 22-09-2011>  

  (2)<W 2016-05-04/29, art. 19, 089; Inwerkingtreding : 07-07-2016>  

 

  Art. 42bis.<ingevoegd bij W 2007-04-25/49, art. , Inwerkingtreding : 01-06-2008> § 1. Er kan een 

einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie door de minister of zijn 

gemachtigde indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 40, § 4, en de in artikel 40bis, § 4, tweede 

lid, bedoelde voorwaarden of, voor de in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen, indien 

hij een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk. De minister of zijn 

gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening 

van het verblijfsrecht is voldaan. 

  [1 Voor de toepassing van het eerste lid, teneinde te bepalen of de burger van de Unie een 

onredelijke belasting voor het sociale bijstandstelsel van het Rijk vormt, wordt rekening gehouden 

met het al dan niet tijdelijke karakter van zijn moeilijkheden, de duur van zijn verblijf in het Rijk, zijn 

persoonlijke situatie en het bedrag van de aan hem uitgekeerde steun. 

   Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf, houdt de minister of zijn gemachtigde 

rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische situatie, sociale en culturele integratie in het 

Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van herkomst.]1 

  § 2. Een burger van de Unie behoudt evenwel het verblijfsrecht zoals voorzien in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 1°, in de volgende gevallen : 

  1° hij is als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt; 

  2° hij bevindt zich, na ten minste één jaar te hebben gewerkt, in een toestand van naar behoren 

vastgestelde onvrijwillige werkloosheid en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor 

arbeidsbemiddeling ingeschreven; 
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  3° hij bevindt zich in een toestand van naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid na 

afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van minder dan één jaar of hij is in de eerste twaalf 

maanden onvrijwillig werkloos geworden en heeft zich als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor 

arbeidsvoorziening ingeschreven. In dit geval blijft het statuut van werknemer ten minste zes 

maanden behouden; 

  4° hij start met een beroepsopleiding. Behalve in geval van onvrijwillige werkloosheid is voor het 

behoud van het statuut van werknemer in dit geval een verband vereist tussen de voorafgaande 

beroepsactiviteit en deze opleiding. 

  ---------- 

  (1)<W 2014-03-19/24, art. 19, 076; Inwerkingtreding : 15-05-2014>  

 

  Art. 42ter.[1 § 1. Tenzij de familieleden van een burger van de Unie die zelf burger van de Unie zijn, 

zelf een verblijfsrecht uitoefenen als bedoeld in artikel 40, § 4, of opnieuw voldoen aan de in artikel 

40bis, § 2, bedoelde voorwaarden, kan er [2 binnen vijf jaar]2 na de erkenning van hun recht op 

verblijf in de hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie, een einde gesteld worden aan 

hun verblijfsrecht door de minister of zijn gemachtigde in de volgende gevallen : 

   1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

   2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

   3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

   4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 

2, eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 

   5° de familieleden van een burger van de Unie bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk; 

  [5 6° de minister of zijn gemachtigde trekt het verblijf van de begeleide of vervoegde burger van de 

Unie overeenkomstig artikel 44 in.]5 

   [3 Voor de toepassing van het eerste lid, 5°, teneinde te bepalen of de familieleden van een burger 

van de Unie een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk vormen, wordt 

rekening gehouden met het al dan niet tijdelijke karakter van hun moeilijkheden, de duur van hun 

verblijf in het Rijk, hun persoonlijke situatie en het bedrag van de aan hen uitgekeerde steun.]3 

   Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde 

rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en 

de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. 

   § 2. De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op kinderen van de 

burger van de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn ingeschreven alsmede 

op de ouder die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie voltooid is. 

   § 3. De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de 

voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan.]1 

  ---------- 

  (1)<W 2011-07-08/29, art. 11, 058; Inwerkingtreding : 22-09-2011>  

  (2)<W 2013-06-28/04, art. 16, 069; Inwerkingtreding : 11-07-2013>  

  (3)<W 2014-03-19/24, art. 20, 076; Inwerkingtreding : 15-05-2014>  

  (4) niet in nederlandse 

  (5)<W 2017-02-24/21, art. 21, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

 

  Art. 42quater.[1 § 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde [2 binnen 
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vijf jaar]2 na de erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht 

van de familieleden van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die 

verblijven in de hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie : 

   1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

   2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

   3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

   4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden [4 

...]4, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste 

lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 

   5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, 

vormen een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk; 

  [5 6° de minister of zijn gemachtigde trekt het verblijf van de begeleide of vervoegde burger van de 

Unie overeenkomstig artikel 44 in.]5 

   [3 Voor de toepassing van het eerste lid, 5°, teneinde te bepalen of de familieleden van een burger 

van de Unie een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk vormen, wordt 

rekening gehouden met het al dan niet tijdelijke karakter van hun moeilijkheden, de duur van hun 

verblijf in het Rijk, hun persoonlijke situatie en het bedrag van de aan hen uitgekeerde steun.]3 

   Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde 

rekening met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en 

de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. 

   § 2. De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op kinderen van de 

burger van de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn ingeschreven alsmede 

op de ouder die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie voltooid is. 

   § 3. Het in § 1, eerste lid, 3°, bedoelde geval is niet van toepassing op de familieleden die ten 

minste één jaar in het Rijk verbleven hebben in de hoedanigheid van een familielid van de burger van 

de Unie, en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor 

zichzelf en hun familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen zoals bedoeld in artikel 

40, § 4, tweede lid, om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk en te beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in 

België dekt, of lid te zijn van een in het Rijk gevormde familie van een persoon die aan deze 

voorwaarden voldoet. 

   § 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing : 

   1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang 

van de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de 

beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar 

heeft geduurd, waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk 

dient de echtgenoot bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 

   2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk 

verblijven, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner 

die geen burger van de Unie is; 

   3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten 

of partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend 
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worden in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

   4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid 

aantoont tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° of 2° het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals 

bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek; 

   en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en 

hun familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede 

lid, om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van 

het Rijk en beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van 

een in het Rijk gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 

   § 5. De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de 

voorwaarden voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan.]1 

  ---------- 

  (1)<W 2011-07-08/29, art. 12, 058; Inwerkingtreding : 22-09-2011>  

  (2)<W 2013-06-28/04, art. 17, 069; Inwerkingtreding : 11-07-2013>  

  (3)<W 2014-03-19/24, art. 21, 076; Inwerkingtreding : 15-05-2014>  

  (4)<W 2016-05-04/29, art. 21, 089; Inwerkingtreding : 07-07-2016>  

  (5)<W 2017-02-24/21, art. 22, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

 

  Art. 42quinquies.<ingevoegd bij W 2007-04-25/49, art. 29; Inwerkingtreding : 01-06-2008> § 1. 

Onverminderd artikel 42sexies en voorzover er geen procedure hangende is voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen overeenkomstig artikel 39/79, wordt een duurzaam recht op verblijf 

erkend aan de in artikel 40, § 4, [1 ...]1, bedoelde burger van de Unie en zijn familieleden, voorzover 

zij gedurende een ononderbroken periode van [1 vijf]1 jaar in het Rijk verbleven hebben [2 ...]2 [2 en 

dit overeenkomstig de rechtsinstrumenten van de Europese Unie]2. 

  Familieleden die geen burger van de Unie zijn, kunnen het in het eerste lid bedoelde duurzaam 

recht slechts verkrijgen indien zij gedurende deze periode gezamenlijk gevestigd waren met de 

burger van de Unie. Deze voorwaarde inzake gezamenlijke vestiging geldt niet voor de familieleden 

die de in artikel 42quater, §§ 3 en 4 bedoelde voorwaarden vervullen, noch voor familieleden die hun 

verblijf behouden op grond van artikel 42quater, § 1, tweede lid. 

  § 2. [1 ...]1 

  § 3. Het ononderbroken karakter van het verblijf wordt niet beïnvloed door tijdelijke afwezigheden 

van niet meer dan zes maanden per jaar, door afwezigheden van langere duur voor de vervulling van 

militaire verplichtingen, door één afwezigheid van ten hoogste twaalf achtereenvolgende maanden 

om belangrijke redenen, zoals zwangerschap en bevalling, ernstige ziekte, studie of 

beroepsopleiding, noch door uitzending om werkzaamheden te verrichten buiten het Rijk. 

  § 4. Indien een procedure hangende is voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

overeenkomstig artikel 39/79, wordt de erkenning van het duurzaam recht op verblijf geschorst in 

afwachting van de beslechting van deze procedure en van een definitieve beslissing van de minister 

of zijn gemachtigde. 

  § 5. [3 Het duurzaam verblijfsrecht van de burgers van de Europese Unie wordt vastgesteld door de 

afgifte van een document waaruit de duurzaamheid van het verblijf blijkt. Dit document wordt 

afgegeven volgens de door de Koning vastgestelde nadere regels.]3 

  § 6. Het duurzaam recht op verblijf voor de familieleden die geen burger van de Unie zijn, wordt 

geconstateerd door de afgifte van een verblijfskaart. Zij worden ingeschreven in het 

bevolkingsregister. 

  Deze verblijfskaart wordt afgegeven volgens de modaliteiten door de Koning bepaald 

overeenkomstig Europese verordeningen en richtlijnen. 
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  Zij moet worden aangevraagd voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de in artikel 42, § 3, 

bedoelde verblijfsvergunning. Indien deze verblijfskaart niet tijdig wordt aangevraagd, kan er door de 

minister of zijn gemachtigde een administratieve geldboete van 200 euro geheven worden. Deze 

geldboete wordt geïnd overeenkomstig artikel 42octies. 

  § 7. Wanneer een duurzaam recht op verblijf werd verkregen, kan het slechts worden verloren door 

een afwezigheid van meer dan twee achtereenvolgende jaren uit het Rijk 

  ---------- 

  (1)<W 2013-06-28/04, art. 18, 069; Inwerkingtreding : 11-07-2013>  

  (2)<W 2014-03-19/24, art. 22, 076; Inwerkingtreding : 15-05-2014>  

  (3)<W 2016-05-04/29, art. 22, 089; Inwerkingtreding : 07-07-2016>  

 

  Art. 42sexies.<ingevoegd bij W 2007-04-25/49, art. 30, Inwerkingtreding : 01-06-2008> § 1. In 

afwijking op artikel 42quinquies wordt het duurzaam recht op verblijf alvorens de ononderbroken 

periode van [1 vijf]1 jaar verblijf verstreken is, toegekend aan de volgende categorieën werknemers of 

zelfstandigen, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 1° : 

  1° de werknemer of zelfstandige die zijn werkzaamheid staakt als gevolg van blijvende 

arbeidsongeschiktheid, mits : 

  a) hetzij hij meer dan twee jaar ononderbroken in het Rijk heeft verbleven; 

  b) hetzij de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte 

waardoor recht ontstaat op een uitkering die geheel of ten dele ten laste komt van een instelling van 

het Rijk; 

  c) hetzij zijn echtgenoot of partner bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1°, een Belgische 

onderdaan is; 

  2° de werknemer of zelfstandige die op het tijdstip waarop hij zijn werkzaamheid staakt, de 

wettelijke leeftijd heeft bereikt waarop hij aanspraak kan maken op een ouderdomspensioen, of de 

werknemer die zijn bezoldigde werkzaamheid staakt ten gevolge van vervroegde uittreding, mits hun 

echtgenoot of partner bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1°, een Belgische onderdaan is. 

  De tijdvakken van onvrijwillige werkloosheid, die naar behoren zijn vastgesteld door de bevoegde 

dienst voor arbeidsvoorziening en waarin de betrokkene wegens een aan hem niet-toerekenbare 

reden niet heeft gewerkt, of perioden van afwezigheid of onderbreking van de werkzaamheid 

wegens ziekte of ongeval, worden als tijdvakken van werkzaamheid beschouwd. 

  § 2. De familieleden van de in § 1 bedoelde burger van de Unie verkrijgen eveneens een duurzaam 

recht op verblijf. 

  § 3. Wanneer de in artikel 40, § 4, eerste lid, 1°, bedoelde werknemer of zelfstandige overlijdt in de 

loop van zijn beroepsleven voordat hij op grond van § 1 het recht op duurzaam verblijf verkregen 

heeft, verwerven de familieleden die bij hem in het Rijk verblijven een duurzaam recht op verblijf 

indien : 

  1° hetzij de werknemer of zelfstandige op het tijdstip van overlijden gedurende twee jaar 

ononderbroken in het Rijk verbleven heeft; 

  2° hetzij het overlijden van de werknemer of zelfstandige het gevolg is geweest van een 

arbeidsongeval of beroepsziekte. 

  ---------- 

  (1)<W 2013-06-28/04, art. 19, 069; Inwerkingtreding : 11-07-2013>  

 

  Art. 42septies. 

  <Opgeheven bij W 2017-02-24/21, art. 23, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

 

  Art. 42octies. <ingevoegd bij W 2007-04-25/49, art. 32, Inwerkingtreding : 01-06-2008> § 1. De 
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beslissing waarbij de administratieve geldboete, bedoeld in de artikelen 41, vierde lid, 41bis, tweede 

lid, 42, § 4, tweede lid, en 42quinquies, § 6, derde lid, wordt opgelegd is onmiddellijk uitvoerbaar, 

niettegenstaande hoger beroep. 

  De administratieve geldboete kan betaald worden door middel van de consignatie van het 

verschuldigde bedrag bij de Deposito- en Consignatiekas. 

  § 2. De burger van de Unie, of in voorkomend geval zijn familielid, die de beslissing van de minister 

of van diens gemachtigde betwist, stelt op straffe van verval binnen een termijn van één maand te 

rekenen van de kennisgeving van de beslissing, bij wege van een verzoekschrift beroep in bij de 

rechtbank van eerste aanleg. 

  Indien de rechtbank van eerste aanleg het beroep ontvankelijk en gegrond verklaart, wordt de 

betaalde of in consignatie gegeven som teruggegeven. 

  De rechtbank van eerste aanleg moet uitspraak doen binnen een maand te rekenen van de 

indiening van het in het eerste lid bedoelde verzoekschrift. 

  De tekst van het eerste lid wordt opgenomen in de beslissing waarbij de administratieve geldboete 

wordt opgelegd. 

  § 3. Indien de burger van de Unie of zijn familielid in gebreke blijft de geldboete te betalen, wordt 

de beslissing van de bevoegde ambtenaar of de in kracht van gewijsde gegane beslissing van de 

rechtbank van eerste aanleg ter kennis gebracht van de administratie van het Kadaster, Registratie 

en Domeinen, met het oog op de invordering van het bedrag van de administratieve geldboete. 

  § 4. Indien de burger van de Unie of zijn familielid of diens vertegenwoordiger de som van de 

administratieve geldboete heeft geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas en indien hij 

binnen de hierboven vermelde termijn geen beroep heeft ingesteld bij de rechtbank van eerste 

aanleg, komt de in consignatie gegeven som ten goede aan de Staat. 

 

  Art. 43.[1 § 1. De minister of zijn gemachtigde kan de binnenkomst en het verblijf van de burgers van 

de Unie en hun familieleden weigeren [2 ...]2 : 

   1° wanneer zij valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten hebben gebruikt, 

of fraude hebben gepleegd of andere onwettige middelen hebben gebruikt, die hebben bijgedragen 

tot het verkrijgen van het verblijf; 

   2° om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

   § 2. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf 1 

te nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid 

op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong.]1 

  ---------- 

  (1)<W 2017-02-24/21, art. 24, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

  (2)<W 2019-05-08/12, art. 14, 106; Inwerkingtreding : 19-07-2019>  

 

  Art. 44.[1 § 1. De minister of zijn gemachtigde kan het verblijf van de burgers van de Unie en hun 

familieleden intrekken [2 ...]2 wanneer zij valse of misleidende informatie of valse of vervalste 

documenten hebben gebruikt, of fraude hebben gepleegd of andere onwettige middelen hebben 

gebruikt, die hebben bijgedragen tot het verkrijgen van het verblijf. 

   § 2. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in paragraaf 1 

te nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid 

op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong.]1 
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  ---------- 

  (1)<W 2017-02-24/21, art. 25, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

  (2)<W 2019-05-08/12, art. 15, 106; Inwerkingtreding : 19-07-2019>  

 

  Art. 44bis.[1 § 1. Onverminderd de paragrafen 2 en 3, kan de minister of zijn gemachtigde een einde 

maken aan het verblijf van de burgers van de Unie en hun familieleden [2 ...]2 om redenen van 

openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

   § 2. De minister kan een einde maken aan het verblijf van de burgers van de Unie en hun 

familieleden die krachtens de artikelen 42quinquies en 42sexies een duurzaam verblijfsrecht hebben 

verkregen [2 ...]2, alleen om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 

   § 3. De minister kan een einde maken aan het verblijf van de volgende burgers van de Unie [2 ...]2, 

alleen om dwingende redenen van nationale veiligheid : 

   1° de burgers van de Unie die op het grondgebied van het Rijk hebben verbleven gedurende de tien 

voorafgaande jaren; 

   2° de burgers van de Unie die minderjarig zijn, behalve indien de beslissing noodzakelijk is in het 

belang van het kind, zoals bepaald in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het 

kind van 20 november 1989. 

   § 4. Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een beslissing zoals bedoeld in de 

paragrafen 1, 2 of 3 te nemen, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de 

Unie of zijn familielid op het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en 

economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong.]1 

  ---------- 

  (1)<W 2017-02-24/21, art. 26, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

  (2)<W 2019-05-08/12, art. 16, 106; Inwerkingtreding : 19-07-2019>  

 

  Art. 44ter.[2 § 1. Wanneer een burger van de Unie of zijn familielid niet of niet meer het recht heeft 

om op het grondgebied te verblijven, kan de minister of zijn gemachtigde hem, met toepassing van 

artikel 7, eerste lid, een bevel geven om het grondgebied te verlaten. 

   Wanneer de minister of zijn gemachtigde overweegt een bevel om het grondgebied te verlaten te 

geven, houdt hij rekening met de duur van het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid op 

het grondgebied van het Rijk, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische 

situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land 

van oorsprong.]2 

  [2 § 2.]2 [1 Het bevel om het grondgebied te verlaten, afgegeven aan een burger van de Unie of zijn 

familielid, vermeldt de termijn binnen welke hij het grondgebied van het Rijk moet verlaten. Behalve 

in naar behoren aangetoonde dringende gevallen, mag deze termijn niet korter zijn dan een maand 

te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing. 

   De in het eerste lid bedoelde termijn kan door de minister of zijn gemachtigde worden verlengd 

wanneer : 

   1° de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd binnen deze termijn, of 

   2° de omstandigheden die specifiek zijn voor de situatie van de betrokkene dit rechtvaardigen. 

   De aanvraag voor een verlenging van de termijn om het grondgebied van het Rijk te verlaten moet 

door de burger van de Unie of zijn familielid worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde.]1 

  ---------- 

  (1)<Ingevoegd bij W 2017-02-24/21, art. 27, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

  (2)<W 2019-05-08/12, art. 17, 106; Inwerkingtreding : 19-07-2019>  
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  Art. 44quater.[1 Zolang [2 de in artikel 44ter, § 2]2 bedoelde termijn loopt, mag de burger van de 

Unie of zijn familielid niet gedwongen worden verwijderd. 

   Om elk risico op onderduiken tijdens [2 de in artikel 44ter, § 2]2 bedoelde termijn te vermijden, kan 

de burger van de Unie of zijn familielid worden verplicht tot het vervullen van preventieve 

maatregelen. De Koning is gemachtigd deze maatregelen te bepalen bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad.]1 

  ---------- 

  (1)<Ingevoegd bij W 2017-02-24/21, art. 28, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

  (2)<W 2019-05-08/12, art. 18, 106; Inwerkingtreding : 19-07-2019>  

 

  Art. 44quinquies. [1 § 1. De minister of zijn gemachtigde neemt alle nodige maatregelen tot 

uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten wanneer : 

   1° aan de burger van de Unie of zijn familielid geen termijn is toegestaan om het grondgebied van 

het Rijk te verlaten; 

   2° de burger van de Unie of zijn familielid het grondgebied van het Rijk niet heeft verlaten binnen 

de termijn die hem is toegestaan; 

   3° de burger van de Unie of zijn familielid, voordat de toegestane termijn om het grondgebied van 

het Rijk te verlaten is verstreken, een risico op onderduiken vormt, de opgelegde preventieve 

maatregelen niet heeft nageleefd of een bedreiging is voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

   § 2. Wanneer de burger van de Unie of zijn familielid zich verzet tegen zijn verwijdering of een 

risico op gevaar vormt tijdens zijn verwijdering, wordt er overgegaan tot zijn gedwongen terugkeer, 

zo nodig onder begeleiding. Er mogen dan dwangmaatregen tegen hem worden gebruikt, met 

naleving van de artikelen 1 en 37 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. 

   Wanneer de verwijdering wordt uitgevoerd door de lucht, worden de maatregelen genomen 

overeenkomstig de aan Beschikking 2004/573/EG gehechte gemeenschappelijke richtsnoeren voor 

verwijdering door de lucht. 

   § 3. De Koning duidt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de instantie aan die 

belast is met de controle op de gedwongen terugkeer en bepaalt de nadere regels van deze controle. 

Deze instantie is onafhankelijk van de overheden bevoegd voor de verwijdering.]1 

  ---------- 

  (1)<Ingevoegd bij W 2017-02-24/21, art. 29, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

    

 

  Art. 44sexies. [1 Wanneer de specifieke omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, kan de 

minister of zijn gemachtigde de verwijdering tijdelijk uitstellen. Hij deelt dit mee aan de betrokkene. 

   Om elk risico op onderduiken te vermijden, kan de burger van de Unie of zijn familielid worden 

verplicht tot het vervullen van preventieve maatregelen. De Koning is gemachtigd deze maatregelen 

te bepalen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

   De minister of zijn gemachtigde kan, in dezelfde gevallen, de burger van de Unie of zijn familielid 

een verblijfplaats aanwijzen voor de tijd die nodig is om deze maatregel uit te voeren.]1 

  ---------- 

  (1)<Ingevoegd bij W 2017-02-24/21, art. 30, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

    

 

  Art. 44septies. [1 § 1. Indien redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid 

het vereisen en tenzij andere, minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen worden 

toegepast, kunnen de burgers van de Unie en hun familieleden, met de bedoeling de uitvoering van 
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de maatregel tot verwijdering te garanderen, worden vastgehouden voor de tijd die strikt 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel, zonder dat de duur van de vasthouding twee 

maanden te boven mag gaan. 

   De minister of zijn gemachtigde kan evenwel de duur van deze vasthouding telkens met een 

periode van twee maanden verlengen wanneer de nodige stappen om de vreemdeling te 

verwijderen zijn ondernomen binnen zeven werkdagen na de vasthouding van de burger van de Unie 

of zijn familielid, wanneer zij met de vereiste zorgvuldigheid worden voortgezet en wanneer de 

effectieve verwijdering van de betrokkene binnen een redelijke termijn nog steeds mogelijk is. 

   Na een eerste verlenging kan de beslissing om de duur van de vasthouding te verlengen alleen door 

de minister worden genomen. 

   Na vijf maanden moet de burger van de Unie of zijn familielid in vrijheid worden gesteld. In de 

gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale 

veiligheid, kan de vasthouding telkens met een maand worden verlengd, evenwel zonder dat de 

totale duur van de vasthouding meer dan acht maanden mag bedragen. 

   § 2. De burger van de Unie of zijn familielid, bedoeld in paragraaf 1, kan beroep instellen tegen de 

beslissing tot vasthouding die jegens hem is genomen, overeenkomstig de artikelen 71 en volgende.]1 

  ---------- 

  (1)<Ingevoegd bij W 2017-02-24/21, art. 31, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

    

 

  Art. 44octies. [1 De volgende personen mogen niet op de plaatsen in de zin van artikel 74/8, § 2, 

worden vastgehouden : 

   1° de niet-begeleide minderjarige burgers van de Unie; 

   2° de niet-begeleide minderjarige familieleden van een burger van de Unie; 

   3° de gezinnen van de burgers van de Unie, wanneer minstens een van de gezinsleden minderjarig 

is.]1 

  ---------- 

  (1)<Ingevoegd bij W 2017-02-24/21, art. 32, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

    

 

  Art. 44nonies.[1 § 1. Wanneer een bevel om het grondgebied te verlaten wordt genomen ten 

aanzien van een burger van de Unie of zijn familielid, kan de minister of zijn gemachtigde dit bevel 

met een inreisverbod voor het grondgebied van het Rijk gepaard laten gaan, en dit uitsluitend om 

redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid. 

   § 2. De duur van het inreisverbod mag vijf jaar niet overschrijden, behalve indien de burger van de 

Unie of zijn familielid een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

   De duur wordt vastgesteld door rekening te houden met alle specifieke omstandigheden van elk 

geval. 

   § 3. Het inreisverbod kan niet ingaan tegen het recht op internationale bescherming.]1 

  ---------- 

  (1)<W 2019-05-08/12, art. 19, 106; Inwerkingtreding : 19-07-2019>  

 

  Art. 44decies. [1 § 1. De burger van de Unie of zijn familielid die een inreisverbod voor het 

grondgebied van het Rijk krijgt, kan er de schorsing of de intrekking van aanvragen na een redelijke 

termijn en in elk geval na drie jaar te rekenen vanaf de uitvoering ervan. 

   § 2. De aanvraag voor de schorsing of intrekking van het inreisverbod moet worden ingediend bij 

de minister of zijn gemachtigde vanuit het land van oorsprong of van verblijf van de burger van de 

Unie of zijn familielid. 
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   De minister of zijn gemachtigde beschikt over een termijn van zes maanden om over de aanvraag te 

beslissen. 

   § 3. Indien de aanvraag niet is ingediend overeenkomstig paragraaf 2, weigert de minister of zijn 

gemachtigde de aanvraag in overweging te nemen. 

   Indien de argumenten aangevoerd door de burger van de Unie of zijn familielid een wijziging in 

materiële zin bewijzen in de omstandigheden die destijds de beslissing tot inreisverbod op het 

grondgebied van het Rijk rechtvaardigden, schorst de minister of zijn gemachtigde het inreisverbod 

of trekt het in. In het tegenovergestelde geval weigert hij de aanvraag tot schorsing of intrekking van 

het inreisverbod. 

   § 4. Tijdens de behandeling van zijn aanvraag tot schorsing of intrekking van het inreisverbod heeft 

de burger van de Unie of zijn familielid geen recht van toegang of verblijf op het grondgebied van het 

Rijk.]1 

  ---------- 

  (1)<Ingevoegd bij W 2017-02-24/21, art. 34, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

    

 

  Art. 45.[1 § 1. De redenen van openbare orde, nationale veiligheid en volksgezondheid bedoeld in de 

artikelen 43 en 44bis mogen niet worden aangevoerd voor economische doeleinden. 

   § 2. De in de artikelen 43 en 44bis bedoelde beslissingen moeten in overeenstemming zijn met het 

evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokken 

burger van de Unie of zijn familielid. 

   Eerdere strafrechtelijke veroordelingen zijn als zodanig geen reden voor dergelijke beslissingen. 

   Het gedrag van de burger van de Unie of van zijn familielid moet een werkelijke, actuele en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving zijn. Motiveringen 

die los staan van het individuele geval of met algemene preventieve redenen verband houden, 

mogen niet worden aangevoerd. 

   Om te beoordelen of de burger van de Unie of zijn familielid een gevaar voor de openbare orde of 

de nationale veiligheid vormt, kan de minister of zijn gemachtigde, bij de afgifte van de verklaring van 

inschrijving of van de verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie, en als hij het 

onontbeerlijk acht, aan de lidstaat van oorsprong en, eventueel aan andere lidstaten, inlichtingen 

vragen over de gerechtelijke antecedenten van de betrokkene. Deze raadpleging mag geen 

systematisch karakter dragen. 

   § 3. Alleen de ziekten opgesomd in de bijlage bij deze wet kunnen de in artikelen 43 en 44bis 

bedoelde maatregelen rechtvaardigen. 

   Het optreden van een van deze ziekten na een periode van drie maanden na de aankomst van de 

burger van de Unie of zijn familielid op het grondgebied van het Rijk stelt de minister of zijn 

gemachtigde niet in staat aan het verblijf van de burger van de Unie of zijn familielid een einde te 

maken overeenkomstig artikel 44bis. 

   Binnen drie maanden na hun aankomst op het grondgebied van het Rijk, en indien ernstige 

aanwijzingen daartoe aanleiding geven, kan de minister of zijn gemachtigde de burger van de Unie of 

zijn familielid onderwerpen aan een kosteloos medisch onderzoek opdat wordt bevestigd dat hij niet 

lijdt aan een van de ziekten bedoeld in het eerste lid. Dit medisch onderzoek mag geen systematisch 

karakter dragen. 

   § 4. Het verstrijken van de geldigheidsduur van de identiteitskaart of het paspoort waarmee de 

burger van de Unie of zijn familielid het grondgebied van het Rijk is binnengekomen, is geen 

voldoende reden om een einde te maken aan zijn verblijf.]1 

  ---------- 

  (1)<W 2017-02-24/21, art. 35, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  
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  Art. 45/1. 

  <Opgeheven bij W 2017-02-24/21, art. 36, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

 

  Art. 46.(§ 1.) De redenen van openbare orde, van openbare veiligheid of van volksgezondheid die 

een beperking van het recht op binnenkomst of op verblijf wettigen, worden ter kennis gebracht van 

de betrokkene, tenzij redenen van staatsveiligheid er zich tegen verzetten. <W 2007-04-25/49, art. 

36, 1°, 046; Inwerkingtreding : 01-06-2008> 

  (§ 2.) (Worden ter kennis gebracht van de betrokkene : 

  1° de weigering van verklaring tot inschrijving, zoals bedoeld in artikel 42, § 2 of de weigering tot 

afgifte van de verblijfsvergunning, bedoeld in artikel 42, § 3; 

  2° het verlies van het recht op verblijf op grond van de artikelen 42bis, 42ter, 42quater [1 of van 

artikel 44]1; 

  3° de weigering van de afgifte van het document bedoeld in artikel 42quinquies, § 5, of de weigering 

tot afgifte van de verblijfskaart zoals bedoeld in artikel 42quinquies, § 6; 

  4° het verlies van het recht op duurzaam verblijf op basis van artikel 42quinquies, § 7, [1 of van 

artikel 44]1;) <W 2007-04-25/49, art. 36, 2°, 046; Inwerkingtreding : 01-06-2008> 

  § 3. [1 Een schriftelijke of mondelinge vertaling van de belangrijkste elementen van de beslissing tot 

verwijdering, in voorkomend geval gepaard met een inreisverbod, met inbegrip van de informatie 

over de beroepsmiddelen, in een taal die de burger van de Unie of zijn familielid begrijpt, of waarvan 

men redelijkerwijs kan veronderstellen dat hij die begrijpt, kan op verzoek van de betrokkene bij de 

minister of zijn gemachtigde worden verkregen. Dit wordt uitdrukkelijk in de beslissing vermeld.]1 

  (§ 4.) [1 ...]1 

  ---------- 

  (1)<W 2017-02-24/21, art. 37, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

 

  Art. 46bis.[1 De minister of zijn gemachtigde kan geen einde maken aan het verblijf van een burger 

van de Unie of zijn familielid die de internationale bescherming in het Rijk geniet en kan hem ook 

geen bevel geven om het grondgebied te verlaten.]1 

  ---------- 

  (1)<W 2017-02-24/21, art. 38, 094; Inwerkingtreding : 29-04-2017>  

 

  Art. 47. De Koning brengt de bepalingen van dit hoofdstuk in overeenstemming met de 

verordeningen die zijn vastgesteld ter uitvoering van de verdragen tot instelling van de Europese 

Gemeenschappen. Voor zover het gaat om aangelegenheden welke de Grondwet niet uitsluitend 

voor de wetgever reserveert, wijzigt de Koning diezelfde bepalingen om uitwerking te geven aan de 

richtlijnen vastgesteld ter uitvoering van diezelfde verdragen. 
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