
Wat bij een negatieve beslissing 

 

De beslissing van de DVZ wordt je via de ambassade 

of consulaat in het thuisland meegedeeld. Indien het 

antwoord van de DVZ negatief is, kan je beroep 

aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. Opgelet, je hebt hiervoor maar 30 dagen 

de tijd vanaf het in ontvangst nemen van het antwoord 

van de DVZ. Je neemt dan best een advocaat want de 

procedure voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen is zeer technisch en niet zo 

eenvoudig om vanuit het buitenland in te dienen. De 

afhandeling van dit beroep kan eveneens een aantal 

maanden op zich laten wachten. Je kan eveneens 

onmiddellijk na de negatieve beslissing naar de Dienst 

‘Visa’ van de DVZ een fax sturen met nieuwe of 

bijkomende elementen in de hoop om alsnog een 

positieve beslissing te verkrijgen. Best verstuur je ter 

bevestiging van de fax een aangetekende brief met de 

bewijsstukken. Je kan iemand die in België woont, 

vragen om de DVZ voor jou te contacteren, maar de 

DVZ geeft in principe enkel informatie door aan de 

visumaanvrager zelf of aan de tenlastenemer indien de 

weigeringsbeslissing te maken heeft met de 

tenlasteneming.  

Opgelet: de DVZ kan een negatieve beslissing herzien 

op basis van bijkomende elementen maar dit is 

juridisch niet afdwingbaar. Je kan wel op elk moment 

een volledig nieuwe aanvraag doen bij de ambassade 

of het consulaat in je herkomstland. 

 

 

Kostprijs 

 

De behandeling  van een visum om medische redenen 

(kort verblijf) kost maximaal 60 euro (2010). Als u de 

aanvraag annuleert of als het visum geweigerd wordt, 

wordt dit bedrag niet terugbetaald. Dit bedrag kan 

verhoogd worden met de extra kost voor de 

doktersconsultatie indien de ambassade dit beveelt. 

Deze kosten verschillen van land tot land. 

 

 

Bemerkingen 

 

Een medische visum aanvragen voor toeristische 

doeleinden of andersom kan direct aanleiding geven tot 

een weigering of een weigering van de toekenning van 

een volgend visum tot gevolg hebben. 

Nuttige adressen 

 

- Dienst Vreemdelingenzaken – Dienst Visa 

Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel 

Tel. 02/ 206.15.99 (9u tot 12u en 14u tot 16u30) 

E-mail : helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be  

www.dofi.fgov.be  

 

- Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel 

www.cce-rvv.be 

 

- Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken 

www.diplomatie.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Met de steun van de  

Vlaamse Gemeenschapscommissie  
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie   

 
V.U.: vzw Medimmigrant,  

Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel 

 

 

 

 

 

Een Visum  
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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(NL) 

En tenlasteneming 

 
 
 
 

 

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? 

 

mailto:helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be
http://www.dofi.fgov.be/
http://www.cce-rvv.be/
http://www.diplomatie.be/
mailto:info@medimmigrant.be
http://www.medimmigrant.be/


Wat is een medisch visum ? 

 

Stel: je hebt een ernstige ziekte die in het land waar je 

legaal verblijft niet te behandelen is en je weet dat de 

ziekte wel in een ander land, bijvoorbeeld België te 

behandelen is. Indien je zelf over voldoende middelen 

beschikt om deze medische behandeling in België te 

betalen of je hebt een vriend of familielid die dit wil 

doen, dan kan je in jouw land aan de Belgische 

ambassade of consulaat een visum om medische 

redenen vragen. Je zal dan een aantal documenten 

moeten voorleggen (zie verder). 

 

 

Procedure 

 

De aanvraag om een visum te bekomen, moet 

gebeuren in het herkomstland, bij de ambassade of het 

consulaat van het land waar je de medische zorgen 

wenst te bekomen. Indien er in je herkomstland geen 

ambassade of consulaat van je doelland is, dan dien je 

naar de ambassade van de Schengenpartner te gaan 

dat het doelland vertegenwoordigt. Voor België zal dit 

meestal de Nederlandse ambassade zijn.  

Bij de ambassade in je herkomstland duurt het 

onderzoek in principe een aantal dagen tot een maand. 

De wachttijd is afhankelijk van de volledigheid van je 

dossier en van het werkritme in de diplomatieke post 

waar je de aanvraag deed.  

Vervolgens stuurt de ambtenaar je dossier door naar 

de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in België. In 

principe neemt de DVZ binnen de drie maanden een 

beslissing, maar zij kunnen ook sneller beslissen indien 

het om een ernstige ziekte gaat. Indien de ambassade 

je dossier doorstuurde naar de DVZ kan je op de 

website van de DVZ de stand van zaken van je dossier 

(aangekomen, behandeld of beslist) nagaan.  

De beslissing verneem je in je herkomstland via de 

ambassade of consulaat waar je de aanvraag indiende. 

Dit visum zal er hetzelfde uitzien als een 

toeristenvisum. Af en toe wordt wel 'om medische 

redenen' onderaan op het visum genoteerd, maar dit is 

niet altijd het geval.  

 

 

 

 

 

 

Noodzakelijke documenten bij de aanvraag  

 

Een medisch attest waaruit blijkt dat de medische 

behandeling in je herkomstland niet mogelijk is 

De ambassade in je herkomstland zal een arts 

toewijzen waar je op consultatie dient te gaan. Deze 

arts zal bepalen of hij al dan niet een dergelijk attest 

uitschrijft. Indien je al over een attest beschikt, 

uitgeschreven door de arts van je keuze, waaruit blijkt 

dat de behandeling niet mogelijk is, kan de ambassade 

dit document als bewijs aanvaarden. Dat is echter niet 

steeds het geval.  

De DVZ kan het dossier goedkeuren als ze een bewijs 

hebben dat de behandeling in je thuisland niet mogelijk 

is en als de andere noodzakelijk documenten in het 

dossier aanwezig zijn. Indien de behandeling in je 

thuisland wel mogelijk is, maar in België bijvoorbeeld 

goedkoper, zal de DVZ meestal niet overgaan tot het 

nemen van een positieve beslissing. 

 

Een afspraak met een arts in België op jouw naam 

Rekeninghoudende met het feit dat de afhandeling van 

een dossier bij de ambassade een maand kan duren en 

bij de DVZ in principe drie maanden, is het goed een 

afspraak voor een consultatie of hospitalisatie vast te 

leggen in het ziekenhuis ongeveer vier maanden verder 

in de tijd. Je vraagt aan het ziekenhuis een bewijs van 

deze afspraak dat volgende gegevens bevat: de datum 

van afspraak, jouw identiteitsgegevens, de soort 

behandeling, naam van de arts en het telefoonnummer 

waarop de arts te contacteren is. Het is niet nodig een 

overzicht van de toekomstige medische behandelingen 

voor te leggen.  

 

Een bewijs dat jezelf of iemand anders je verblijf en 

je medische verzorging in België kan betalen. 

Volgende documenten kunnen dienen als bewijs : 

- een bewijs dat je in het land van herkomst werk 

hebt (arbeidscontract) 

- een bewijs van inkomsten (3 recente loonfiches) 

- een bewijs van vermogen aan de hand van 

rekeninguittreksels voor een periode van een jaar  

- een tenlasteneming (zie inlegblaadje) 

Indien het ziekenhuis een voorschot vraagt, kan ook de 

DVZ je vragen het bewijs van het betalen van het 

voorschot aan het dossier toe te voegen. 

De DVZ kan akkoord gaan dat een vriend of familielid 

de zieke naar België vergezelt. De gegevens van die 

persoon dienen vermeld te worden in het dossier en 

ook deze persoon moet kunnen bewijzen over 

voldoende financiële middelen te beschikken om zijn 

verblijf, zijn eventuele medische kosten en terugkeer te 

betalen of hij moet in het bezit zijn van een geldige 

tenlasteneming. 
 

Een kopie van het vliegtuigticket 

In principe wordt dit gevraagd voor de heen en 

terugreis, enkel voor wie met het vliegtuig reist. 

 
 

Wat bij een positieve beslissing    

 

Indien de DVZ een positieve beslissing neemt, kan je 

een visum type C krijgen voor bepaalde duur 

(bijvoorbeeld 2 weken) of maximum voor drie maanden. 

In het bezit van het visum heb je het recht om legaal op 

het grondgebied te verblijven. Voor noden zoals 

huisvesting, verblijfkosten en de medische zorgen moet 

je zelf, al dan niet met hulp van de tenlastenemer, in 

staan. Na het verstrijken van de termijn van de 

geldigheid van je visum (max. drie maanden), moet je 

België verlaten. Wanneer de behandeling nog niet is 

afgelopen, kan je proberen een uitstel van vertrek of 

een verlenging van verblijf om medische redenen te 

bekomen (meer info in de folder ‘(kort) Verblijf om 

medische redenen’). 

Opgelet, ook wanneer de DVZ deze gunst toekent, blijf 

je zelf verantwoordelijk voor je medische kosten en de 

kosten van verblijf en terugkeer. Wanneer je terug in je 

herkomstland bent en je hebt opnieuw een behandeling 

nodig dan moet je terug een aanvraag in dienen bij de 

ambassade of consulaat van je herkomstland. Indien je 

een visum kreeg voor drie maanden kan de DVZ in 

principe pas toelating geven voor een nieuw visum 

wanneer er drie maanden verstreken zijn tussen jouw 

terugkeer en de volgende aanvraag. In uiterst 

uitzonderlijke gevallen kan de DVZ hiervan afwijken. 

Deze nieuwe aanvraag dient opnieuw te voldoen aan 

alle vormvereisten die we hiervoor opsomden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat is een tenlasteneming
1
? 

 

Een tenlasteneming of bijlage 3 bis is een officieel 

document, waarin een Belg of vreemdeling met een 

verblijfsvergunning van onbepaalde duur zich ertoe 

verbindt de kosten van de gezondheidszorg, het verblijf  en 

de eventuele repatriëring te betalen van een vreemdeling 

die vanuit het buitenland voor korte of langere tijd naar 

België wil komen. 
 

Wie dient een tenlasteneming voor te leggen ? 

 

- De tenlasteneming kan geëist worden zowel voor                                                                                      

reizigers die visumplichtig zijn als voor zij die niet 

visumplichtig zijn. Zo kan een niet-visumplichtige 

persoon aan de grens gevraagd worden bewijs van 

voldoende middelen of een tenlasteneming voor te 

leggen. 

- Wie bij de aanvraag van het visum kan bewijzen over 

voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel 

voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de 

terugreis naar het land van oorsprong of voor de 

doorreis naar een derde staat, moet geen 

tenlasteneming voorleggen. 

- Een tenlasteneming wordt niet geëist bij EU-burgers. 
 

Procedure ? 

 

- Het document is beschikbaar op het gemeentehuis. De 

prijs die hiervoor gevraagd wordt, varieert sterk van 

gemeente tot gemeente maar is meestal niet meer dan 

40 euro (2010). De tenlastenemer dient het in te vullen 

en zijn handtekening voor echt te laten verklaren 

(vergelijking van handtekening op de identiteitskaart of 

het verblijfsdocument).  

- Hij dient dit document samen met de bewijsstukken 

van voldoende middelen van bestaan (bv. drie recente 

loonfiches, bankrekeninguittreksels, uittreksel van de 

belastingen,…) naar de visumaanvrager te sturen. Om 

reden van discretie kan hij deze documenten ook 

rechtstreeks naar de ambassade sturen waar de 

visumaanvrager zijn aanvraag zal doen. De DVZ of de 

ambassade zullen geval per geval bekijken of de 

tenlastenemer beschikt over voldoende middelen van 

bestaan.
2
 

- Het is mogelijk dat meerdere personen een 

tenlasteneming tekenen, maar wettelijk gezien kunnen 

ze elk afzonderlijk verantwoordelijk gesteld worden 

voor het ganse bedrag.  

                                                
1
 Deze folder gaat over een tenlasteneming in het kader van 

een kort verblijf. Inzake een tenlasteneming voor een 
studentenvisum gelden andere regels. 
 

2
 Voor niet-visumplichtigen gelden andere regels. 

- Vooraleer de termijn van zes maanden verstreken is 

vanaf de legalisatie van de handtekening, dient de 

vreemdeling de tenlasteneming aan het Belgisch 

consulaat in zijn land van herkomst te overhandigen. 
 

Gevolgen van een tenlasteneming ? 

 

Als je een tenlasteneming ondertekent, ben je samen met 

de persoon voor wie je de tenlasteneming ondertekent 

verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidszorgen, 

verblijf en repatriëring. Wie een tenlasteneming aangaat, 

doet dit meestal om een vriend of familielid te helpen of 

plezier te doen, maar deze verbintenis kan onvoorziene 

gevolgen hebben. Je kan er best rekening mee houden dat 

de persoon voor wie je een tenlasteneming tekende plots 

ziek kan worden. De medische kosten kunnen oplopen, 

zeker voor niet-EU-onderdanen wiens ziekteverzekering 

niet tussenkomt in België. Indien blijkt dat je als 

tenlastenemer dan toch zelf niet genoeg financiële 

middelen hebt, kan de visumaanvrager aan het OCMW 

van zijn feitelijke verblijfplaats vragen de medische kosten 

te betalen. Het OCMW zal meestal weigeren tussen te 

komen en zal de visumaanvrager wijzen op het document 

dat de tenlastenemer ondertekende. Bij plotse, 

onvoorziene en dringende medische kosten zoals bij een 

ongeval, zal het OCMW de kosten meestal wel ten laste 

nemen. 
 

Duur van een tenlasteneming ? 

 

Als je een tenlasteneming ondertekent, ben je in principe 

twee jaar verantwoordelijk, ook al heb je geen contact 

meer met de vreemdeling. De termijn begint te lopen vanaf 

de dag dat de vreemdeling de Schengenzone legaal is 

binnengekomen tot de dag dat hij de Schengenzone 

verlaten heeft of indien hij de Schengenzone niet verlaat, 

tot twee jaar na zijn binnenkomst. Het is eigenlijk aan de 

tenlastenemer te bewijzen dat de vreemdeling het land 

verlaten heeft. Opgelet! Als de vreemdeling voor wie je 

een tenlasteneming tekent, tijdens zijn verblijf hier in 

België asiel vraagt dan wordt de termijn van de duur van 

de tenlasteneming (nl twee jaar) opgeschort voor de duur 

van de asielprocedure. Tijdens de asielprocedure is het 

centrum of het OCMW waaraan de vreemdeling 

toegewezen werd in het kader van zijn asielaanvraag, 

immers verantwoordelijk voor het verblijf en de medische 

kosten. Op het moment dat de persoon uitgeprocedeerd is 

en een definitief bevel kreeg om het grondgebied te 

verlaten, wordt de tenlastenemer opnieuw bevoegd. 

Afstand doen van de verbintenis tot tenlasteneming is 

enkel mogelijk indien de minister of de DVZ een nieuwe 

verbintenis aanvaardt, die door een andere persoon werd 

ondertekend. 

 


