
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 98/00662]

12 OKTOBER 1998. — Omzendbrief betreffende de aanvraag tot
verblijf of tot vestiging in het Rijk die na het voltrekken van het
huwelijk ingediend wordt op grond van de artikelen 10 of 40 van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen

Aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk,

In punt 4 van de omzendbrief van 28 augustus 1997 betreffende de
procedure van de huwelijksafkondiging en de documenten die dienen
overgelegd te worden ten einde een visum met het oog op het afsluiten
van een huwelijk in het Rijk te bekomen en ten einde een visum
gezinshereniging op basis van een huwelijk afgesloten in het buiten-
land te bekomen (Belgisch Staatsblad, 1 oktober 1997), wordt er
aangegeven dat een aanvraag tot verblijf of tot vestiging op grond van
gezinshereniging in principe onontvankelijk verklaard zal worden,
indien de vreemdeling niet beschikt over de in artikel 2 van de wet van
15 december 1980 voorziene binnenkomstdocumenten.

Deze omzendbrief beoogt het bovenvermelde te preciseren.

1. Als algemene regel blijft gelden dat de aanvraag tot verblijf of tot
vestiging in het Rijk op grond van gezinshereniging niet in aanmerking
genomen zal worden, wanneer de vreemdeling op het ogenblik van de
aanvraag niet in het bezit is van de geldige binnenkomstdocumenten,
d.w.z. een geldig nationaal paspoort of een daarmee gelijkgestelde
reistitel, desgevallend voorzien van een geldig visum.

2. In afwijking van die algemene regel wordt de aanvraag tot
vestiging die ingediend wordt door een visumplichtige vreemdeling op
basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 na een huwelijk
met een Belg of een E.E.R.-onderdaan, toch in aanmerking genomen,
voor zover de documenten aangaande de bloed- of aanverwantschap
overgelegd worden bij de aanvraag tot vestiging en voorzover de
vreemdeling op het moment dat de aanvraag tot vestiging wordt
ingediend, in het bezit is van een geldig nationaal paspoort of een
daarmee gelijkgestelde reistitel waarvan het visum verstreken is.

De aanvraag tot vestiging wordt in die situatie dus in aanmerking
genomen en dient geregistreerd te worden via het invullen van een
document overeenkomstig het model van de bijlage 19 gevoegd bij het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981, die onmiddellijk dient gefaxt te
worden naar de Dienst Vreemdelingenzaken, bureau EN. De aanvraag
tot vestiging zal dan door de Minister of diens gemachtigde terstond
ten gronde geweigerd worden via een document overeenkomstig het
model van de bijlage 20 gevoegd bij het koninklijk besluit van
8 oktober 1981.

Tegen die beslissing tot weigering van de aanvraag tot vestiging kan
een verzoek tot herziening ingediend worden overeenkomstig arti-
kel 44 van de wet van 15 december 1980 en artikel 111 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

Overeenkomstig artikel 67 van de wet van 15 december 1980 mag er
tijdens de duur van het onderzoek van het verzoek tot herziening geen
enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied uitgevoerd
worden. De betrokken vreemdeling wordt overeenkomstig artikel 113
van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 in het bezit gesteld van
een document overeenkomstig het model van de bijlage 35 van
hetzelfde koninklijk besluit. Dit bijzonder verblijfsdocument laat de
vreemdeling toe om legaal op het Belgisch grondgebied te vertoeven
gedurende de procedure waarbij het verzoek tot herziening behandeld
wordt.

Het is aanbevolen om in het verzoek tot herziening te vermelden om
welke redenen men niet in het bezit is van het vereiste visum en men
niet naar het land van herkomst kan terugkeren om een visum
gezinshereniging te bekomen.

Bij de behandeling van het verzoek tot herziening zal er zeer
nauwgezet worden nagegaan of alle voorwaarden voor gezinshereni-
ging zijn vervuld. Indien dit het geval is, kan de situatie van de
betrokkene in het kader van artikel 40 van de wet geregulariseerd
worden, voor zover er geen problemen zijn van openbare orde of
nationale veiligheid en er geen tekenen zijn die wijzen op een
schijnhuwelijk.

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 98/00662]

12 OCTOBRE 1998. — Circulaire relative à la demande de séjour ou
d’établissement dans le Royaume introduite, après la conclusion
d’un mariage, sur la base des articles 10 ou 40 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume,

Il découle du point 4 de la circulaire du 28 août 1997 relative à la
procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui
doivent être produits afin d’obtenir un visa en vue de conclure un
mariage dans le Royaume ou d’obtenir un visa de regroupement
familial sur la base d’un mariage conclu à l’étranger (Moniteur belge,
1er octobre 1997), qu’une demande de séjour ou d’établissement sur la
base du regroupement familial sera en principe déclarée irrecevable
lorsque l’étranger ne dispose pas des documents d’entrée prévus à
l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980.

La présente circulaire tend à préciser ce principe.

1. La règle générale selon laquelle la demande de séjour ou
d’établissement dans le Royaume sur la base du regroupement familial
ne sera pas prise en considération lorsque l’étranger n’est pas en
possession de documents d’entrée valables, c’est à dire un passeport
national, ou un titre de voyage en tenant lieu, valable, le cas échéant
revêtu d’un visa valable, au moment de la demande, reste d’applica-
tion.
2. Par dérogation à cette règle générale, la demande d’établissement

introduite sur la base de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 par
un étranger (soumis à l’obligation du visa) marié avec un ressortissant
belge ou un ressortissant d’un Etat membre de l’E.E.E., qui ne produit
qu’un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, valable,
mais revêtu d’un visa périmé, sera toutefois prise en considération,
pour autant que les documents relatifs à son lien de parenté ou
d’alliance avec ce ressortissant belge ou ce ressortissant d’un Etat
membre de l’E.E.E. soient produits au moment de la demande
d’établissement

Dans ce cas, la demande d’établissement est donc prise en considé-
ration et doit être actée par l’établissement d’un document conforme au
modèle figurant à l’annexe 19 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, qui
doit immédiatement être faxé au bureau EF de l’Office des étrangers. La
demande d’établissement sera alors immédiatement refusée au fond
par le Ministre ou son délégué par le biais d’un document conforme au
modèle figurant à l’annexe 20 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

Cette décision de refus d’établissement est susceptible d’une demande
en révision conformément à l’article 44 de la loi du 15 décembre 1980 et
à l’article 111 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

Aux termes de l’article 67 de la loi du 15 décembre 1980, aucune
mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée pendant la
durée de l’examen de la demande en révision. Conformément à l’arti-
cle 113 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, l’étranger concerné est alors
mis en possession d’un document conforme au modèle figurant à
l’annexe 35 du même arrêté. Ce document de séjour spécial permet à
l’étranger de séjourner légalement sur le territoire belge pendant la
durée du traitement de sa demande en révision.

Il est recommandé à l’étranger d’indiquer dans la demande en
révision les raisons pour lesquelles il ne dispose pas du visa requis et ne
peut retourner dans son pays d’origine pour y introduire une demande
de visa de regroupement familial.

Dans le cadre de l’examen de la demande en révision, il sera vérifié
de manière précise si toutes les autres conditions du regroupement
familial sont réunies. Si c’est le cas, la situation de l’intéressé pourra être
régularisée dans le cadre de l’article 40, pour autant qu’il n’y ait pas de
problèmes d’ordre public ou de sécurité nationale et qu’il n’y ait pas
d’indices que l’on se trouve en présence d’un mariage blanc.
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Indien de voorwaarden voor gezinshereniging niet of niet meer
vervuld zijn, zal het verzoek tot herziening verworpen worden.

Indien op het ogenblik dat de aanvraag tot vestiging wordt
ingediend, de betrokken vreemdeling de documenten aangaande de
bloed- of aanverwantschap niet kan overleggen, dient er noch een
bijlage 19 noch een bijlage 19quinquies ingevuld te worden en dient aan
de betrokkene op instructies van de Minister of diens gemachtigde
onmiddellijk een bevel om het grondgebied te verlaten betekend te
worden overeenkomstig het model van de bijlage 13 bij het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981.

3. Vreemdelingen die gehuwd zijn met een Belg of een E.E.R.-
onderdaan en die in het bezit zijn van een geldig nationaal paspoort of
een daarmee gelijkgestelde reistitel waarin het visum ontbreekt of die
beschikken over een nationaal paspoort of een daarmee gelijkgestelde
reistitel waarvan de geldigheidsduur verstreken is, komen niet in
aanmerking voor het indienen van een aanvraag tot vestiging. Aan hen
dient onmiddellijk een bevel om het grondgebied te verlaten betekend
te worden overeenkomstig het model van de bijlage 12 of 13 bij het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981, al naar gelang het geval.

4. In een aantal bijzondere situaties kunnen vreemdelingen die
gehuwd zijn met een Belg of een E.E.R.-onderdaan en die in het bezit
zijn van een geldig nationaal paspoort of een daarmee gelijkgestelde
reistitel waarin het visum ontbreekt of die beschikken over een
nationaal paspoort of een daarmee gelijkgestelde reistitel waarvan de
geldigheidsduur verstreken is, een verlenging van de termijn vermeld
in het bevel om het grondgebied te verlaten bekomen, dit overeenkom-
stig de voorwaarden opgenomen in de omzendbrief van 10 okto-
ber 1997 betreffende de vreemdelingen die tengevolge van buitenge-
wone omstandigheden en onafhankelijk van hun wil voorlopig geen
gevolg kunnen geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat
ten opzichte van hen getroffen werd 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 (Belgisch
Staatsblad, 14 november 1997).

Het betreft in dit verband situaties waarbij de terugkeer naar het land
van herkomst absoluut onmogelijk is of bijzonder moeilijk is (bijv. door
zwangerschap of zeer zware ziekte van de betrokkene of door een
oorlogssituatie in het land van herkomst).

Indien de betrokken situatie (ziekte of oorlog) blijft aanslepen, zal de
termijn vermeld in het bevel om het grondgebied te verlaten in principe
verlengd worden. Na één jaar kan eventueel een machtiging tot
voorlopig verblijf in het kader van artikel 9, derde lid, van de wet van
15 december 1980 afgegeven worden, dit op instructies van de Dienst
Vreemdelingenzaken (zie punt IV, D, van de bovenvermelde omzend-
brief van 10 oktober 1997).

5. Het vermelde in punt 4 geldt ook voor vreemdelingen die gehuwd
zijn met niet-E.E.R-onderdanen en die beschikken over een geldig
nationaal paspoort of een daarmee gelijkgestelde reistitel waarin het
visum ontbreekt of die in het bezit zijn van een nationaal paspoort of
een daarmee gelijkgestelde reistitel waarvan de geldigheidsduur
verstreken is.

Elke inlichting aangaande het onderwerp van deze omzendbrief kan
verkregen worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken :

— bureau EN (voor vreemdelingen die gehuwd zijn met Belgen en
E.E.R.-onderdanen);

— bureau AN of bureau C (voor vreemdelingen die gehuwd zijn met
niet-E.E.R.-onderdanen);

— studiebureau (voor elke vraag van juridische aard).

Brussel, op 12 oktober 1998.

De Minister van Binnenlandse zaken,

L. Van Den Bossche.

Si les conditions du regroupement familial ne sont pas ou plus
réunies, la demande en révision sera rejetée.

Lorsque l’étranger concerné ne peut pas produire les documents
relatifs à son lien de parenté ou d’alliance au moment de l’introduction
de la demande d’établissement, il ne doit être établi ni une annexe 19,
ni une annexe 19quinquies, et, sur instruction du Ministre ou de son
délégué, un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant
à l’annexe 13 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 doit immédiatement
être notifié à l’intéressé.

3. Les étrangers mariés avec un ressortissant belge ou un ressortissant
d’un Etat membre de l’E.E.E. qui ne produisent qu’un passeport
national, ou un titre de voyage en tenant lieu, valable, mais dépourvu
de visa, ou un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu,
dont la durée de validité est expirée, ne peuvent introduire une
demande d’établissement. Un ordre de quitter le territoire, conforme au
modèle figurant à l’annexe 12 ou 13 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981,
selon le cas, doit immédiatement être notifié à l’intéressé.

4. Dans certaines situations particulières, les étrangers mariés avec un
ressortissant belge ou un ressortissant d’un Etat membre de l’E.E.E., qui
sont en possession d’un passeport national, ou d’un titre de voyage en
tenant lieu, valable, mais dépourvu de visa, ou d’un passeport national,
ou un titre de voyage en tenant lieu, dont la durée de validité est
expirée, peuvent obtenir une prolongation du délai qui leur est donné
pour quitter le territoire, aux conditions fixées dans la circulaire du
10 octobre 1997 relative aux étrangers qui, suite à des circonstances
extérieures et indépendantes de leur volonté, ne peuvent provisoire-
ment pas donner suite à un ordre de quitter le territoire pris à leur
encontre dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
(Moniteur belge, 14 novembre 1997).

Sont visées dans ce cadre des situations dans lesquelles le retour dans
le pays d’origine est absolument impossible ou considérablement
compliqué (du fait, par exemple, d’une grossesse, d’une très grave
maladie ou d’une situation de guerre dans le pays d’origine).

Si la situation invoquée (maladie ou guerre) perdure, le délai qui leur
est donné pour quitter le territoire sera en principe encore prolongé.
Après un an, une autorisation de séjour provisoire pourra éventuelle-
ment être délivrée dans le cadre de l’article 9, alinéa 3, de la loi du
15 décembre 1980, sur instruction de l’Office des étrangers (voir
point IV, D, de la circulaire précitée du 10 octobre 1997).

5. Le principe énoncé au point 4 vaut également pour les étrangers
mariés avec un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’E.E.E.,
qui sont en possession d’un passeport national, ou d’un titre de voyage
en tenant lieu, valable, mais dépourvu de visa valable, ou d’un
passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, dont la durée
de validité est expirée.

Toute information relative à l’objet de la présente circulaire peut être
obtenue auprès de l’Office des étrangers :

— bureau EF ( pour les cas individuels relatifs aux étrangers mariés
avec un ressortissant belge ou un ressortissant d’un Etat membre de
l’E.E.E.);
— bureau AF ou C ( pour les cas individuels relatifs aux étrangers

mariés avec un étranger non ressortissant d’un Etat membre de
l’E.E.E.);
— bureau d’études ( pour toute question d’ordre juridique).

Bruxelles, le 12 octobre 1998.

Le Ministre de l’Intérieur,

L. Van Den Bossche.
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