
De taal 
De aanvrager mag kiezen tussen één van de drie 
landstalen: Nederlands, Frans of Duits. Als er voordien 
een asielaanvraag ingediend werd, moet de taal 
dezelfde zijn. Deze verplichting geldt tot de eerste 6 
maanden na het afwijzen van de asielaanvraag. De 
bijkomende informatie met betrekking tot de ziekte, 
mag ook in het Engels zijn. 
Medische ondersteuning bij terugkeer 
Als het niet opportuun is om een van deze procedures 
te starten of er komt een negatief antwoord op de 
aanvraag, kan bij beslissing tot zelfstandige terugkeer 
naar het herkomstland beroep gedaan worden op 
medische ondersteuning georganiseerd door de 
diensten van IOM en Caritas. Deze ondersteuning kan 
vóór, tijdens of na de reis geboden worden (meer info 
in de folder Medische ondersteuning bij terugkeer). 
 

Verlenging en intrekking van de verblijftitel 
 
Wanneer de machtiging wordt toegestaan, ontvangt 
men een Bewijs van Inschrijving in het 
Vreemdelingenregister (= BIVR, witte kaart of 
elektronische A of B-kaart), geldig voor minstens 1 jaar. 
 
Verlenging van het verblijfsrecht  
Wanneer de termijn van de geldigheid van de 
verblijfskaart dreigt te verlopen en de aanvrager  
voldoet nog aan de voorwaarden dan kan er een 
aanvraag tot vernieuwing van het BIVR bij de 
gemeente ingediend worden. Dit moet gebeuren tussen 
de 45e en de 30e dag voor het verstrijken van de 
geldigheid van de kaart. 
Intrekking van het verblijfsrecht  
Wanneer de medische grond waarop dit BIVR 
afgeleverd werd niet meer van toepassing is, kan de 
DVZ dit verblijfrecht intrekken en een bevel om het 
grondgebied te verlaten (bijlage 13) afleveren.  
Deze intrekking zal enkel gebeuren indien de 
verbetering van de gezondheidssituatie ingrijpend en 
duurzaam is. Een tijdelijke of beperkte verbetering 
volstaat niet om het verblijfsrecht te ontnemen. Beroep 
is mogelijk, volgens hoger beschreven procedure. 
Definitief verblijf na 5 jaar tijdelijk verblijf  
Vanaf 5 jaar na de aanvraag, ontvangt de aanvrager  
een BIVR van onbepaalde duur. Hieraan zijn geen 
medische voorwaarden verbonden, wel moet een 
vernieuwing van deze kaart aangevraagd worden 
tussen de 45e en 30e dag voor het verstrijken van de 
geldigheid van de kaart. 

Adressen 
 
Dienst Vreemdelingenzaken 
Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel 
Fax. (Art. 9 ter) : 02 274 66 71 
-> De aanvragen 9ter kunnen best gericht worden aan 
« Dienst Humanitaire Regularisaties – Sectie art. 9ter ».  
-> Voor de aanvragen tot uitstel van vertrek, geldt het 
algemeen adres. 
 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
(Gebouw Laurentide)  
Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel,  
tel. : 02 791.60.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met de steun van de  

Vlaamse Gemeenschapscommissie  
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie   

 
V.U.: vzw Medimmigrant,  

Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel 

 
 
 
 

(Kort) Verblijf om 
medische redenen 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telefonische permanenties : 

Ma : 10-13u 
Di : 14-18u 
Vrij : 10-13u  

Tel. 02/274 14 33/34 ▪ Fax 02/274 14 48 
E-mail: info@medimmigrant.be 

www.medimmigrant.be 
Postadres :  

Gaucheretstraat 164 ▪ 1030 Brussel 
Fortis: 001-2389649-33 
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Onderstaande folders zijn beschikbaar in het 
Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Russisch, 
Portugees, Mandarijn... U kan ze met andere 

publicaties gratis downloaden van onze website. 
 
 Medimmigrant - Voorstellingfolder 
 Dringende Medische Hulp aan mensen zonder 

wettig verblijf 
 Zwangerschap, bevalling & postnatale zorgen bij 

vrouwen zonder wettig verblijf 
 Ziekteverzekering voor mensen zonder wettig verblijf 

of met een precaire verblijf  
 (kort) Verblijf om medische redenen 
 Geestelijk gezondheidszorg voor mensen zonder 

wettig verblijf 
 Een visum om medische redenen + tenlasteneming 
 Wat te doen bij een arbeidsongeval als je niet 

officieel tewerkgesteld was 
 Medische ondersteuning bij terugkeer – Wat is 

mogelijk  voor, tijdens en na de reis? 

Samenvatting 



Een kort uitstel van vertrek : ≤ 3 maanden 
 

Wanneer de vreemdeling België niet kan verlaten 
omwille van  kortstondige ziekte of zwangerschap, kan 
men een tijdelijke verlenging van de verblijfstitel 
vragen. 
 

Procedure 
 
Deze aanvraag tot uitstel van vertrek kan rechtstreeks, 
per aangetekende brief naar de Dienst 
Vreemdelingenzaken gestuurd worden. Er kan ook een 
aanvraag ingediend worden bij de gemeente van 
verblijf die deze aanvraag zal doorsturen naar de DVZ.  
 
De aanvraag moet volgende documenten bevatten :  
 een kopie van het paspoort (+ eventueel visa)  
 kopie van de eventuele aankomstverklaring  
 eventueel de kopie van de verblijfstitel in een ander 

Schengenland 
 een kopie van het vliegtuigticket indien dit er is 
 een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat de 

betrokkene niet kan reizen of dat zijn vereiste 
behandeling niet voorhanden is in zijn land van 
herkomst of land van vorig legaal verblijf.  

 bewijs dat vroegere medische kosten betaald zijn 
en dat de nieuwe medische kosten betaald zullen 
worden door bv. een ziekteverzekering, garant, … 
(info uit de brief die de DVZ op 26/01/2004 aan de 
gemeenten verzond). 

 
Beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken 

 
Wanneer de DVZ dit uitstel van vertrek toestaat, 
bekomt de betrokkene een verlenging van zijn tijdelijke 
al dan niet verstreken ‘verblijfsdocument’ (bv. Een 
verlenging van zijn aankomstverklaring of een 
verlenging van zijn bevel om het grondgebied te 
verlaten). Wanneer men over geen verblijfsdocument 
beschikt, zal de DVZ een bevel om het grondgebied te 
verlaten afleveren, samen met de toestemming om de 
datum van vertrek van dit bevel te verlengen. 
 

Beroep ? 
 
Wanneer de DVZ geen positief antwoord geeft, is er 
een annulatie- en schorsingsberoep tegen het bevel om 
het grondgebied te verlaten mogelijk bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (al dan niet bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid). Ook is er een procedure 
in kortgeding mogelijk bij de burgerlijke rechtbank. 

Machtiging tot verblijf : > 3 maanden (art. 9ter)1 
 
De vreemdeling die lijdt aan ‘een ziekte die een reëel 
risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een 
reëel risico inhoudt op een onmenselijke of 
vernederende behandeling wanneer er geen adequate 
behandeling is in zijn land van herkomst of verblijf’ kan 
een machtiging tot verblijf aanvragen.2 
 

Procedure 
 
Deze aanvraag kan zowel vanuit wettig als onwettig 
verblijf in België gebeuren en moet per aangetekende 
brief gericht worden aan de DVZ. In deze aanvraag 
moet het adres van de feitelijke verblijfplaats van de 
betrokkene in België vermeld staan en sinds 10 januari 
2011, het adres van de gekozen woonplaats (adres 
waarnaar alle berichtgeving zal verstuurd worden). 
Opgelet: bij gebrek hieraan zal alle berichtgeving naar 
het adres van DVZ gestuurd worden. 
Tevens moeten volgende documenten en informatie 
toegevoegd worden: 
 een kopie van een identiteitsdocument of 

bewijselementen die de identiteit van de betrokken 
persoon aantonen. Om te weten welke 
documenten zullen aanvaard worden, kijk naar de 
wet van 29/12/2010 houdende diverse bepalingen 
(beschikbaar op onze website). 

 een standaard medisch getuigschrift (het gebruik 
van het getuigschrift gepubliceerd in het K.B. van 
24/01/2011 is verplicht sinds 29/01/2011). Het 
getuigschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden 
op het moment van de aanvraag. Dit getuigschrift 
is beschikbaar op onze website. 

 nuttige informatie over de beschikbaarheid en 
toegang tot medische zorg in het land van 
herkomst of eventueel bewijsstukken over de 
ziekte.  
 

Beslissing ivm ontvankelijkheid van het dossier 
 
De DVZ kan de aanvraag onontvankelijk verklaren als 
ze van mening zijn dat de ziekte manifest niet 
beantwoord aan de definitie van 9ter. In het andere 
geval en indien bovenstaande informatie in het dossier 
aanwezig is, zal de DVZ de aanvraag ontvankelijk 
                                                 
1 Deze procedure is geldig voor aanvragen die na 1 juni 2007 
zijn ingediend.  
2 Definitie volgens art. 9ter van de Verblijfswet van 15 
december 1980.  

verklaren en de betrokkene een Attest van 
Immatriculatie, model A (= oranje kaart) bezorgen. Dit 
Attest van Immatriculatie wordt verlengd tot er een 
uitspraak ten gronde is. Er is geen termijn bepaald 
waarbinnen de DVZ een beslissing moet nemen. 
 
De aanvraag wordt onontvankelijk verklaard wanneer 
deze informatie ontbreekt; of wanneer dezelfde  
elementen worden ingeroepen waarop  reeds  een 
vorige regularisatieprocedure of asielprocedure 
gebaseerd werd.  De DVZ wil het willekeurig opstarten 
van procedures immers vermijden door enkel nieuwe 
gegevens in aanmerking te nemen. Medische 
elementen die werden ingeroepen tijdens de 
asielprocedure maar die afgewezen werden omdat ze 
geen grond vormen voor de erkenning als vluchteling of 
de toekenning van de subsidiaire bescherming, kunnen 
eventueel wel in een 9ter aanvraag vermeld worden.  
 

Beslissing ten gronde 
 
De ambtenaar-geneesheer van DVZ geeft aan de 
dossierbehandelaar een advies gebaseerd op de 
medische toestand van de betrokkene en de 
toegankelijkheid van de medische zorgen  in zijn land 
van oorsprong; hij kan hiervoor de betrokkene 
onderzoeken en/of een advies inwinnen bij een 
deskundige (= specialist). 
De deskundige kan de betrokkene eveneens uitnodigen 
voor een onderzoek. Wanneer men zonder geldige 
reden geen gevolg geeft aan de uitnodiging van de 
ambtenaar-geneesheer of deskundige zal het Attest 
van Immatriculatie ingetrokken worden.  
Wanneer de medische toestand zeer duidelijk kan 
worden vastgesteld op basis van het dossier, wordt de 
betrokkene meestal niet uitgenodigd.  
 

Enkele bemerkingen 
 
Het beroep 
Tegen een negatieve beslissing (zowel inzake het 
afleveren van het Attest van Immatriculatie, als de 
beoordeling ten gronde) kan binnen de 30 dagen een 
beroep ingediend worden bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Dit beroep is niet 
automatisch schorsend, maar er kan aan de RvV wel 
een schorsing gevraagd worden. 


