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Wet van 13 december 1976 houdende goedkeuring van de bilaterale akkoorden betreffende de 
tewerkstelling in België van buitenlandse werknemers — uittreksels 
 
Enig artikel 
 
De volgende internationale akkoorden zullen volkomen uitwerking hebben: 
 
1. a) Emigratie-overeenkomst tussen België en Spanje; 

 
b) Procedureregeling voor de immigratie van Spaanse werknemers in de Belgische steenkoolmijnen, 

bijlagen l, ll en bijgevoegde brieven, ondertekend te Brussel op 28 november 1956.(heeft betekenis verloren 
na toetreding van de betrokken staten tot de Europese Gemeenschappen) 

 
2. Akkoord tussen België en Griekenland betreffende de emigratie van Griekse werknemers naar BeIgië met 

het oog op hun tewerkstelling in de steenkoolmijnen, bijlage en bijgevoegde brieven, ondertekend te 
Athene op 12 juli 1957. (heeft betekenis verloren na toetreding van de betrokken staten tot de Europese 
Gemeenschappen) 

 
3. Overeenkomst tussen België en Marokko betreffende de tewerkstelling van Marokkaanse werknemers in 

België, en bijlagen, ondertekend te Brussel op 17 februari 1964. 
 
4. Akkoord tussen België en Turkije betreffende de tewerkstelling van Turkse werknemers in België, protocol 

en bijlagen, ondertekend te Brussel op 16 juli 1964. 
 
5. Akkoord tussen de Belgische Regering en de Italiaanse Regering betreffende de tewerkstelling en het verblijf 

van Italiaanse werknemers en hun familie, protocollen l, ll lll en IV, ondertekend te Brussel op 11 juli 
1966.(heeft betekenis verloren na toetreding van de betrokken staten tot de Europese Gemeenschappen) 

 
6. Overeenkomst tussen België en Tunesië betreffende de tewerkstelling en het verblijf in België van 
Tunesische werknemers, en bijlagen, ondertekend te Tunis op 7 augustus 1969. 
 
7. Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Demokratische Volksrepubliek AIgerië betreffende de 
tewerkstelling en het verblijf in België van Algerijnse werknemers en hun families, en bijlagen, ondertekend te 
Algiers op 8 januari 1970. 
 
8. Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Bondsrepubliek Joegoslavië betreffende de 
tewerkstelling en het verblijf in België van Joegoslavische werknemers, en bijlagen, ondertekend te Belgrado op 
23 juli 1970.(Via de uitwisseling van diplomatieke nota’s tussen België en de Republiek Slovenië (B.S. 12/12/1997), de Republiek 
Kroatië (B.S. 12/12/1997), de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië(B.S. 12/12/1997) en Bosnië-Herzegovina werd in de 
continuïteit van dit verdrag voorzien. Bij de erkenning van de Federale Republiek Joegoslavië en de formalisering van de diplomatieke 
betrekkingen werd éénzelfde overeenkomst bereikt.) 
 
 
3. Overeenkomst tussen België en Marokko betreffende de tewerkstelling van Marokkaanse 

werknemers in België 
 
 
(…) 
 
 
Artikel 13 
 
De Marokkaanse werknemers die in België zijn tewerkgesteld en gevestigd, kunnen hun gezin laten overkomen, 
zodra zij drie maand hebben gearbeid en op voorwaarde dat zij over een behoorlijke huisvesting voor hun gezin 
beschikken. Dit laatste omvat de echtgenote en de minderjarigen ten laste. 
 
De Belgische Regering en de Belgische werkgevers helpen de in België tewerkgestelde Marokkaanse 
werknemers bij het zoeken naar die huisvesting. 



 
De Marokkaanse instanties laten die gezinnen toe het tand te verlaten. De Belgische diplomatieke of consulaire 
instanties reiken de nodige visa uit. 
 
(…) 
 
 
4. Overeenkomst tussen België en Turkije betreffende de tewerkstelling van Turkse werknemers in 

België 
 
 
(…) 
 
 
Artikel 11 
 
De Turkse werknemers die regelmatig in België zijn tewerkgesteld, kunnen hun gezin laten overkomen, zodra 
zij een maand hebben gearbeid en op voorwaarde dat zij over een behoorlijke huisvesting voor hun gezin 
beschikken. De Belgische Regering en de Belgische werkgevers helpen de in België tewerkgestelde Turkse 
werknemers bij het zoeken naar die huisvestiging. 
 
Het gezin van de werknemer bestaat uit de echtgenote en de minderjarige kinderen ten laste; in bijzondere 
gevallen, kunnen de werknemers toestemming bekomen om ascendenten ten laste te laten overkomen. 
 
Onverminderd de bepalingen van openbare orde of openbare veiligheid, geeft de Turkse overheid toestemming 
aan die gezinnen om het grondgebied te verlaten en de bevoegde Belgische overheid geeft de nodige 
toestemmingen om in België binnen te komen en er te verblijven. 
 
 
(…) 
 
 
6. Overeenkomst tussen België en Tunesië betreffende de tewerkstelling en het verblijf in België van 

Tunesische werknemers 
 
 
(…) 
 
 
Artikel 13 
 
De Tunesische werknemers die in België zijn tewerkgesteld en gevestigd, kunnen hun gezin laten overkomen, 
zodra zij drie maanden hebben gearbeid en op voorwaarde dat zij over een behoorlijke huisvesting beschikken. 
Het gezin omvat de echtgenote en de minderjarige kinderen ten laste. 
 
De Belgische Regering en de Belgische werkgevers helpen de in België tewerkgestelde Tunesische 
werknemers bij het zoeken naar die huisvesting. 
 
Onverminderd de bepalingen van openbare orde of van openbare veiligheid, veroorloven de Tunesische 
autoriteiten die gezinnen het grondgebied te verlaten, en de Belgische diplomatieke of consulaire autoriteiten 
verlenen de nodige vergunningen om in België binnen te komen en er te verblijven. 
 
 
(…) 
 
 
7. Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije 
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van Algerijnse werknemers en hun gezinnen in België. 
 
 



(…) 
 
 
Artikel 14 
 
Algerijnse werknemers die in België zijn tewerkgesteld en gevestigd, kunnen hun gezin laten overkomen zodra 
zij drie maanden hebben gearbeid en op voorwaarde dat zij over een behoorlijke huisvesting beschikken. Het 
gezin bestaat uit de echtgenote en de minderjarige kinderen ten laste. 
 
De Belgische Regering en de Belgische werkgevers helpen de in België tewerkgestelde Algerijnse werknemers 
bij het zoeken naar die huisvesting. Onverminderd de bepalingen van openbare orde of van openbare veiligheid, 
geven de Algerijnse autoriteiten die gezinnen de toestemming om het land te verlaten, ais de Belgische 
diplomatieke of consulaire diensten de vergunning geven die voor het binnenkomen en het verblijf in België nodig 
zijn. 
 
 
8. Overeenkomst tussen de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië en het Koninkrijk België 

betreffende de tewerkstelling en het verblijf in België van Joegoslavische werknemers.  
 
 
(…) 
 
 
Artikel 14 
 
De Joegoslavische werknemers die in België zijn tewerkgesteld en gevestigd, kunnen hun gezin laten 
overkomen, zodra zij drie maanden hebben gearbeid en op voorwaarde dat zij over een behoorlijke huisvesting 
beschikken. Het gezin bestaat uit de echtgenote en de minderjarige kinderen ten laste. 
 
De bevoegde overheid en de Belgische werkgevers helpen de in België tewerkgestelde Joegoslavische 
werknemers bij het zoeken naar die huisvesting. 
 
Onverminderd de bepalingen van openbare orde of van openbare veiligheid, veroorloven de Joegoslavische 
autoriteiten die gezinnen het grondgebied te verlaten, en de Belgische diplomatieke of consulaire autoriteiten 
verlenen de nodige vergunningen om in België binnen te komen en er te verblijven. 
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