
INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN UW AANVRAAG VOOR 

EEN MACHTIGING TOT VERBLIJF INGEDIEND OP BASIS VAN ARTIKEL 9TER VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE 

DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN
1 

 
 

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE: 
 
De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens met betrekking tot de gezondheid van de aanvrager en de andere 
persoonsgegevens verzameld in het kader van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf die op grond van 9ter van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen wordt ingediend (hierna « wet van 15 december 1980 ») is de minister die de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, vertegenwoordigd door de 
Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken. 
 
 

2. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING EN UITOEFENING VAN UW RECHTEN : 
 
De functionaris voor gegevensbescherming (hierna “DPO”2) is de persoon binnen de Dienst Vreemdelingenzaken die u kunt 
contacteren voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de rechten die u door 
de AVG zijn toegekend. Het betreft de rechten van inzage, rectificatie, beperking, wissing, bezwaar en overdraagbaarheid. 
 
De contactgegevens van de DPO zijn:  
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken 
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming 
Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België 
E-mail: dpo.dvzoe[at]ibz.fgov.be 
Telefoon:  + 32 2 793 80 00 
Formulier beschikbaar op de website van de FOD Binnenlandse zaken : https://ibz.be/ 

 
Het uitoefenen van deze rechten is in principe gratis. Bij aanvragen die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn kan de Dienst 
Vreemdelingenzaken evenwel een redelijke vergoeding aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan uw aanvraag. 
 

2.1. RECHT OP INZAGE: 
 
U hebt het recht de Dienst Vreemdelingenzaken te vragen of hij persoonsgegevens over u verwerkt. Zo ja, hebt u het recht 
een kopie van die gegevens te vragen en informatie te krijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van 
ontvangers aan wie de gegevens zijn meegedeeld, de opslagperiode van de gegevens, de bronnen van de gegevens (wanneer 
ze niet bij u zijn ingezameld). 
 

2.2. RECHT OP RECTIFICATIE: 
 
De Dienst Vreemdelingenzaken is verplicht juiste gegevens te verwerken en zo nodig maatregelen te nemen om ze te 
verbeteren. Hierbij hebt u het recht om van de Dienst Vreemdelingenzaken rectificatie te vragen en te krijgen van de 
persoonsgegevens over u die onjuist zouden zijn. 
 

2.3. RECHT OP BEPERKING: 
 
In de volgende gevallen hebt u het recht om van de Dienst Vreemdelingenzaken de beperking van de verwerking van uw 
persoonsgegevens te vragen en te krijgen: 
 

a. wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de Dienst 
Vreemdelingenzaken in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren; of 

 
b. wanneer de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in 

de plaats daarvan om beperking van hun gebruik, of 
 

c. wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de 
verwerkingsdoeleinden, maar u ze nog wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering. 

 

                                                
1 Deze informatie wordt u overeenkomstig artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) verschaft. 
2 Data protection officer. 
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Wanneer de verwerking beperkt is mogen uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden 
verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of ter 
bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen 
belang voor de Europese Unie of een van haar lidstaten. 
 

2.4. RECHT OP GEGEVENSWISSING (“RECHT OP VERGETELHEID”) 
 
Aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor het vervullen van een taak in het kader van de uitoefening 
van het openbaar gezag dat aan de Dienst Vreemdelingenzaken is verleend, hebt u niet het recht het wissen van uw 
persoonsgegevens te vragen en te krijgen. 
 

2.5. RECHT VAN BEZWAAR: 
 
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Dienst 
Vreemdelingenzaken om redenen die met uw specifieke situatie verband houden. De Dienst Vreemdelingenzaken kan zich 
daartegen verzetten als er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw 
belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering. 
 

2.6. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID: 
 
Aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens door de Dienst Vreemdelingenzaken niet berust op uw toestemming of 
op het uitvoeren van een overeenkomst, is het recht op overdraagbaarheid niet van toepassing. U hebt bijgevolg niet het 
recht van de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en 
machineleesbare vorm om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. 
 
 

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING: 
 
De gegevens met betrekking tot de gezondheid van de aanvrager verzameld in het kader van uw aanvraag voor een 
machtiging tot verblijf op grond van 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zijn noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang 
[artikel 9, paragraaf 2, g), van de AVG], terwijl de andere verzamelde persoonsgegevens niet enkel noodzakelijk zijn voor het 
respecteren van een wettelijke verplichting waaraan de Dienst Vreemdelingenzaken onderworpen is, maar ook, algemeen 
gezien, voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar 
gezag [artikel 6, paragraaf 1, e), van de AVG] dat aan de Dienst Vreemdelingenzaken is opgedragen, namelijk : de toepassing 
van de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
 
Deze gegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden: 

 U identificeren; 
 De behandeling van de verblijfsaanvraag verzekeren en, met name, beoordelen of er in het land van herkomst of 

het land van verblijf van de aanvrager al dan niet een adequate behandeling bestaat voor de ziekte waaraan de 
aanvrager lijdt. De beschikbaarheid en de toegankelijkheid van deze behandeling wordt eveneens beoordeeld; 

 De opvolging van het verblijf van de aanvrager op het grondgebied van het Koninkrijk België verzekeren, met 
inbegrip van zijn eventuele vasthouding en verwijdering van het grondgebied; 

 Zorgen voor de verdediging van de Belgische Staat voor de gerechten waar een beroep kan worden ingesteld tegen 
de beslissingen die jegens de aanvrager zijn genomen; 

 Het opsporen, vaststellen en opvolgen van de strafrechtelijke en administratieve inbreuken die zijn bepaald in de 
wetgeving over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
en in de wetgeving over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.  

 
 

4. ONTVANGERS: 
 
De gegevens met betrekking tot de gezondheid van de aanvrager die door de Dienst Vreemdelingenzaken verzameld en 
verwerkt worden in het kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf die op grond van artikel 9ter van de wet van 15 
december 1980 wordt ingediend kunnen aan de volgende categorieën van ontvangers worden meegedeeld : 

 de door de Minister of de Dienst Vreemdelingenzaken aangestelde artsen en de deskundigen op wie deze artsen 
een beroep doen om de ziekte die door de aanvrager ter staving van zijn verblijfsaanvraag wordt ingeroepen, de 
ernst ervan, de noodzakelijk geachte behandeling, het reële risico voor het leven of de fysieke integriteit van de 
aanvrager of het reële risico op een onmenselijke of vernederende behandeling, indien er geen behandeling is in 



het land van herkomst of verblijf van de aanvrager, de mogelijkheden van behandeling en de toegankelijkheid tot 
de behandeling in het land van herkomst of verblijf van de aanvrager, te beoordelen; 

 de door de Dienst Vreemdelingenzaken aangestelde advocaten, om te zorgen voor de verdediging van de Belgische 
Staat voor de gerechten waar de aanvrager een beroep kan instellen tegen de beslissingen die door de Dienst 
Vreemdelingenzaken jegens hem zijn genomen; 

 de administratieve of gewone rechtbanken, om te zorgen voor de verdediging van de Belgische Staat voor de 
gerechten waar de aanvrager een beroep kan instellen tegen de beslissingen die door de Dienst 
Vreemdelingenzaken jegens hem zijn genomen. 

 
De genoemde gegevens met betrekking tot de gezondheid van de aanvrager zullen enkel mits toestemming van de betrokken 
persoon aan andere categorieën dan de hierboven genoemde categorieën worden meegedeeld, voor zover de doeleinden 
van deze mededeling compatibel zijn met de initiële doeleinden waarvoor ze verzameld werden. 
 
De persoonsgegevens die geen betrekking hebben op de gezondheid van de aanvrager en die verzameld en verwerkt worden 
door de Dienst Vreemdelingenzaken kunnen, naast de hierboven genoemde categorieën van ontvangers, aan de volgende 
categorieën van ontvangers meegedeeld worden: 

 de Belgische gemeenten, om de aanvrager te identificeren en de behandeling van zijn verblijfsaanvraag en de 
opvolging van zijn verblijf (met inbegrip van zijn eventuele verwijdering van het grondgebied van het Rijk) te 
verzekeren; 

 het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (« Fedasil »), om de aanvrager te identificeren en de 
behandeling van zijn verblijfsaanvraag en de opvolging van zijn verblijf (met inbegrip van zijn eventuele verwijdering 
van het grondgebied van het Rijk) te verzekeren; 

 het Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie, om de aanvrager te 
identificeren en de behandeling van zijn verblijfsaanvraag en de opvolging van zijn verblijf (met inbegrip van zijn 
eventuele verwijdering van het grondgebied van het Rijk) te verzekeren; 

 het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (« RIZIV ») en de Orde der artsen, om zich ervan te 
vergewissen dat de arts die dit getuigschrift ondertekent ingeschreven is in de tabel van de Orde der artsen en over 
het recht beschikt om het beroep van arts uit te oefenen; 

 de verschillende niet-gouvernementele organisaties en andere verenigingen waarop de aanvrager een beroep kan 
doen om hem te helpen en/of te verdedigen, 

 de federale ombudsmannen, om de klachten met betrekking tot de werking van de Dienst Vreemdelingenzaken te 
onderzoeken en om, op verzoek van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, elk onderzoek in verband met de 
werking van de Dienst Vreemdelingenzaken uit te voeren.3 

 
 

5. OPSLAGPERIODE: 
 
De gegevens met betrekking tot de gezondheid van de aanvrager die door de Dienst Vreemdelingenzaken worden verzameld 
en verwerkt in het kader van de aanvraag om machtiging tot verblijf die op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 
1980 wordt ingediend worden gedurende dertig jaar bewaard. Na deze termijn van dertig jaar worden de genoemde 
gegevens, na toestemming van de algemeen Rijksarchivaris, vernietigd. 
 
De andere persoonsgegevens (met inbegrip van het advies dat wordt uitgebracht door de artsen van de Dienst 
Vreemdelingenzaken) worden gedurende vijfenzeventig jaar bewaard, overeenkomstig de instructies die door het 
Rijksarchief gegeven worden. Na deze termijn van vijfenzeventig jaar worden de gegevens aan het Rijksarchief overgedragen 
of, na toestemming van de algemeen Rijksarchivaris, vernietigd. 
 
 

6. DOORGIFTEN AAN DERDE LANDEN : 
 
In het kader van zijn opdrachten kan het nodig zijn dat de Dienst Vreemdelingenzaken sommige van uw persoonsgegevens 
doorgeeft aan landen die niet tot de Europese Unie behoren. Indien het gaat om gegevens die betrekking hebben op de 
gezondheid van de aanvrager zal de overdracht pas plaatsvinden nadat men het akkoord van de betrokken persoon 
ontvangen heeft. 
 
De Dienst Vreemdelingenzaken zorgt er, in de mate van het mogelijke, voor dat in de overeenkomsten die hij met derde 
landen afsluit clausules worden opgenomen waarmee een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens wordt 
gegarandeerd. Deze overeenkomsten kunnen worden verkregen bij de DPO van de Dienst Vreemdelingenzaken. 
 
Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en om overeenkomsten te kunnen afsluiten die een passend niveau van 
bescherming van uw persoonsgegevens garanderen kan de Dienst Vreemdelingenzaken echter, in uitzonderlijke gevallen, 

                                                
3 Wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen. 



sommige persoonsgegevens aan derde landen doorgeven, en dit omdat de uitvoering van het Europees migratiebeleid en 
het nationaal migratiebeleid een gewichtige reden van openbaar belang, zoals bedoeld in artikel 49 van de AVG, is. 
 
 

7. KLACHT BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT : 
 
Indien u meent dat de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de 
bepalingen van de AVG, hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De 
contactgegevens van de GBA zijn: 
 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Belgium 
 
contact[at]apd-gba.be 
+32 2 274 48 00  
www.gegevensbeschemingsautoriteit.be 
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