Les citoyens de l'Union au

D u e r E U - b o rg e r

VELKOMMEN til Luxembourg
Infor mati o n f ra A S TI o g p a r t n e re

OVERSIGT
Du bosætter dig i Luxembourg :
• I mindre end 3 måneder
• I mere end 3 måneder :
- lønmodtager
- selvstændig
- ikke-erhvervsaktiv
- studerende
• Henvendelse til kommunen: øjeblikkelig udstedelse af registreringsattest
• Adresseændring
• Tab eller tyveri
• Permanent opholdstilladelse
• Familiemedlemmer
• Bemærkning
• Advarsel

H VA D F O R S T Å S D E R V E D E N E U - B O R G E R E L L E R L I G E S T I L L E T B O R GER
Personer med nationalitet fra :
- en EU-medlemsstat: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,
Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien,
Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig,
- en anden stat, der er kontraherende part i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS): Island, Liechtenstein, Norge
- Det Schweiziske Forbund

Disse borgeres familiemedlemmer har ret til opholdstilladelse, hvis den borger, de er
relateret til, opfylder de dermed forbundne betingelser.
Der gælder stadig afvigelser for Bulgarien og Rumænien med hensyn til adgang til
arbejdsmarkedet.
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Du bliver i op til 3 måneder

Du skal intet foretage dig, - du skal blot være i besiddelse af et gyldigt identitetsbevis (pas eller id-kort)

Du bliver i mere end 3 måneder
Du skal ansøge om en registreringsattest i din bopælskommune senest tre måneder efter din ankomst.
Du skal fremlægge :
- dit pas eller et nationalt id-kort og dokumentation for, at du er :
- enten lønmodtager eller selvstændig;
- eller at du, på trods af at du ikke er erhvervsaktiv, råder over tilstrækkelige midler til dig selv eller
din familie;
- eller studerende.

Registreringsattest
Hvis din sagsmappe er fyldestgørende, får du øjeblikkeligt udleveret registreringsattesten i din bopælskommune.
Denne attest udstedes for en ubegrænset periode.
Attesten er gratis.
Attesten er herefter det eneste dokument, der beviser dit lovlige ophold i Luxembourg. Den gælder dog ikke som
identitetsbevis.

Du er lønmodtager
Følgende dokumenter skal forevises:
Som lønmodtager skal du forevise en ansættelseskontrakt (der skal være dateret og underskrevet af begge
parter) eller et ansættelsestilbud fra arbejdsgiveren (der skal være dateret og underskrevet af den kommende
arbejdsgiver).
Bemærk: bulgarske og rumænske statsborgere skal endvidere forevise en arbejdstilladelse.
En lønmodtager er en person, der udøver en aflønnet økonomisk aktivitet for og under ledelse af en anden person.
Denne aktivitet skal være reel og effektiv; aktiviteter, der er så reducerede, at de fremstår som rent marginale eller
som bibeskæftigelser (f.eks. mindre end 10 timer/ugen), omfattes ikke herunder.
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Et ansættelsestilbud er et dokument, hvori en arbejdsgiver forpligter sig til at underskrive en ansættelseskontrakt
med en ansøger, hvis ansøgeren accepterer kontrakten. For at et ansættelsestilbud reelt eksisterer, skal det
indeholde arten af det pågældende arbejde, ansættelsesdatoen, ansættelsens varighed og angivelse af lønnen.

Du er selvstændig
Følgende dokumenter skal forevises :
Bevis for, at du udøver en selvstændig aktivitet
For eksempel : etableringstilladelse, tilladelse til at drive virksomhed, hvis dette er påkrævet, i givet fald, brev
fra ministeriet for middelstanden (ministère des Classes moyennes), der bekræfter, at en etableringstilladelse
ikke er påkrævet for den udøvede aktivitet, bevis for bemyndigelse til at udøve et lovreguleret erhverv (læge,
fysioterapeut, advokat mv.).

Du er ikke-erhvervsaktiv
Følgende dokumenter skal forevises :
- bevis for tilstrækkelige midler til at undgå, at du bliver en byrde for bistandssystemerne, et beløb, der mindst
svarer til den garanterede mindsteløn.
For eksempel : folke- eller invalidepension, bankerklæring, forsørgelse, løn eller godtgørelser fra et andet land.
- bevis for sygeforsikring.

Du er studerende eller ulønnet praktikant
Følgende dokumenter skal forevises :
- bevis for optagelse på en offentlig eller privat, godkendt undervisningsinstitution i Luxembourg.
- hvis du er studerende, en erklæring om, at du råder over tilstrækkelige midler.
- bevis for sygeforsikring.

Du flytter ...
... inden for Storhertugdømmet Luxembourg: du skal opnå en påtegning på attesten inden otte dage fra din
ankomst i den ”nye” kommune,
Hvis der efter flere adresseændringer ikke er mere plads på attesten, vil der blive udstedt en ny attest med angivelse
af udstedelsesdatoen for den første. Der fremsendes kopi heraf til ministeriet.
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Ved tab eller tyveri af registreringsattesten
Du skal anmelde tabet eller tyveriet til politiet og anmode ministeriet om en ny attest.
Ministère des Affaires étrangères et de L’Immigration
Direction de l’Immigration
Service des Etrangers
12-16 avenue Monterey
L - 2017 Luxembourg
Din nye attest vil bære datoen for udstedelse af den første registreringsattest.
Ministeriet underretter din kommune om udstedelse af den nye attest.

Du opnår ret til permanent ophold
Du kan efter et lovligt ophold i 5 år uden afbrydelser opnå permanent opholdstilladelse inden udløbet af fristen
på de 5 år på visse betingelser :
• hvis du får folkepension eller er førtids- eller invalidepensionist,
• hvis du har bopæl i Luxembourg og arbejder i en anden medlemsstat, skal du anmode ministeriet. Det samme
gælder for dine familiemedlemmer, der er EU-borgere.
Dine familiemedlemmer, der er statsborgere i tredjelande, skal anmode ministeriet om en permanent
opholdstilladelse, inden deres midlertidige opholdstilladelse udløber.

Familiemedlemmer
Loven definerer, hvad der forstås ved et familiemedlem.
Loven skelner mellem
- familiemedlemmer, der er EU-borgere eller ligestillede,
- familiemedlemmer, der er statsborgere i et tredjeland,
- og familiemedlemmer til en studerende.
Følgende personer betragtes som familiemedlemmer:
a) ægtefællen;
b) den partner, som EU-borgeren har indgået et registreret partnerskab med;
c) direkte efterkommere og ægtefællens eller partnerens direkte efterkommere, der er under 21 år og som
forsørges;
d) forældre, der forsørges af EU-borgeren eller forældre, der forsørges af ægtefællen eller partneren;
e) andre familiemedlemmer, der specielt opnår tilladelse fra ministeriet i medfør af § 12, stk. (2) i loven.
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En luxembourgsk statsborgers familiemedlemmer ligestilles med EU-borgerens familiemedlemmer.

Familiemedlemmer, der selv er EU-borgere eller ligestillede
Proceduren svarer til din procedure. Familiemedlemmet skal senest 3 måneder efter ankomst melde sig på
kommunen med et identitetsbevis, en kopi af din attest og alt efter tilfældet :
:
- et dokument, der beviser indgåelse af ægteskab, partnerskab eller slægtskab,
- et dokument fra oprindelseslandet, der beviser, at han/hun forsørges af dig,
- en særlig tilladelse fra ministeriet, hvis han/hun er del af de andre familiemedlemmer, der omhandles i §
12, stk. (2), punkt 2 i loven.

Familiemedlemmer, der er tredjelandes statsborgere
De skal melde sig i din bopælskommune senest 3 måneder efter deres ankomst og anmode om opholdstilladelse
til et familiemedlem til en EU-borger .
De skal medtage de dokumenter, der er anvendt til indrejse i landet, og en kopi af din registreringsattest og alt
efter tilfældet
- et dokument, der beviser indgåelse af ægteskab, partnerskab eller slægtskab,
- et dokument fra oprindelseslandet, der beviser, at han/hun forsørges af dig,
- en særlig tilladelse fra ministeriet, hvis han/hun er del af de andre familiemedlemmer, der omhandles i §
12, stk. (2), punkt 2 i loven..
Efter indlevering af dokumenterne til kommunen vil denne udstede en kvittering.
Kvitteringen gælder som opholdstilladelse i 6 måneder.
Kommunen overdrager hele sagen til ministeriet.
Ministeriet udfærdiger opholdstilladelsen inden 6 måneder og fremsender den til kommunen.
Du kan afhente tilladelsen på kommunen.
Opholdstilladelsen er gyldig i 5 år.

En studerendes familiemedlemmer
Hvis du er studerende, betragtes alene
- din ægtefælle,
- eller din registrerede partner
- og børn, du forsørger,
som dine familiemedlemmer.
(Dine forældre eller andre medlemmer af din familie omfattes ikke, medmindre der foreligger en særlig tilladelse
fra ministeriet)
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Bemærkning
En ikke-fyldestgørende ansøgning vil blive returneret til ansøgeren for færdiggørelse, inden den behandles.
Identitetsfotografier skal være i overensstemmelse med normerne for Organisationen for International Civil Luftfart
(nyligt farvefoto, taget lige forfra, 45 mm x 35 mm i størrelse, hvoraf 70 % til 80 % skal bestå af selve ansigtet).
De dokumenter, der skal forevises, skal være bekræftet af den lokale myndighed i oprindelseslandet, legaliseret af
ambassaden og oversat til fransk, tysk eller engelsk af en statsautoriseret translatør.

Advarsel
Dette dokument er kun et sammendrag
der omfatter hovedtrækkene i luxembourgsk lov vedrørende EU-borgere og deres familier, som ønsker at bosætte
sig i Luxembourg. ASTI har i den forbindelse ikke foretaget nogen sammenligning med gældende EU-ret, herunder
navnlig direktiv nr. 2004/38/EF.
Kun lov af 29. august 2008 og Storhertugdømmets tilknyttede forordninger er autentiske :
Mémorial A 138 af 10. september 2008 (kan gratis downloades fra Legilux: www.legilux.public.lu )
Vi takker immigrationsministeriet for revision af informationen. Ministeriet kan dog ikke holdes ansvarligt herfor,
idet ASTI alene bærer ansvaret.
Der findes gratis informationer om borgere fra tredjelande på ASTI –FEI’s hjemmeside
www.bienvenue.lu
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