
r\ 
\ ' 

:r"' 

Bijlage H 5-c bij de Vreemdelingencirculaire 

Tekst circulaire Ministerie van Sociale Zaken en Vol:Cscezondheid :i.:J1znke 
·keuring buitenlandse werknemers en hun eezinsleden 

Keuring buitenlandse 
on hun gezinsleden. 

AAN: de Besturen der Provinciale 
Verenigingen tot bestrijding 
der Tuberculose. 

Dir. Gen. Volksgezondheid 
Dir. Gezondheidszorg 

Ons kenmerk: Hfd. Afd. Gezondheidszorg II 
Afd. V en S 
Nr. 167447. 

's-Gravenhage, 25 april 1966 

Ten einde de nodige maatregelen te kunnen treffen ter voor
koming van besmetting door tuberculose als gevolg van t0elating 
van buitenlandse werkncmersiu inoverleg met de l\linist&r van Justitie 
de volgende regeling getroffen, welke 16 mei 1966 ingaet. 

Iedere buitenlandse werknemer die zich ter verkrijging van een 
verblijfsvergunning tot het hoofd van plaatselijke politie wendt 
zal zich alvorens deze vergunning wordt afgegeven aan een onderzoek 
op tuberculose der ademhalingsorganen dienen te onderwerpen, onge
acht de vraag of betrokkene reeds bij de werving in het land van 
herkomst aan een keuring v1erd onderv10rpen. 

Dit onderzoek zal dienen te geschieden vanwege een consultatie
bureau voor tuberculos·ebestrijdi:.g in Nederland. De kosten van h.:t 
onderzoek komen geheel ten laste van het rijkssubsidie en ;:orden 
dus noch aan betrokkene, noóh aan derden in rekening ge~racht. 

Onder verwijzing naar het gestelde in artikel 10, derde lid, 
van de Subsidievoorwaarden VGor tuberculosebestrijding verzoek ik 
u aan deze regeling, welke eveneens van toepassing is op de gezins
leden van bui tenlandsc Vlerknemers, uw med0v:erking te verlen121; en d ,e 
hiertoe uodige instructie~ aan de hand van bijgaande "Reg8ling t.om 
aanzien .van de keuring or tuberculose van buitenlandse werknem0rs 
en hun gezinsleden" aan allen wie dit aangaat te verstrekken. Mear
dere exemplaren van deze Regeling kunnen bij de Geneeskundig Hoofd
inspecteur voor de Volksgezondhtid te •s-Gravenha.ge worden aangt!
vraagd. 

Te uwer informatie doe ik u hierbij tevens in afschrift toe
komen een schrijven van de Minister van Justitie aan de Procureurs
Generaal, fgd. Directeuren van Politie en aan de Hoofden van Plaat
selijke Politie, betrekking hebbend cp hetzelfde onderwerp, een in
structie ten behoeve van de Directeuren van de Gewestelijke Arbeids
bureaus zomede een model~keuringsformulier. 

Ik moge u verzqeken de districtsartsen eveneens van de inhoud 
van deze bijlagen in kennis te stellen, waarbij ik in."let bijzonder 
de aandacht vestig op·de regeling betreffende de kosten bij opname 
in sanatorium or ziekenhuis. 

DE ST AATSSJXHETAHIS 
v·ilor deze: . 

DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE VOLKSGEZONDHEID, 

w,g, (Dr. R.J.H. Kruisinga). 



R 5-o-2 

REGELING ten aanzien van de keuring op ~uberculose van 
buitenlandse werknemors. en hun gezinsleden. 

B~it~n.la~dse werknen:ers en ,hu~ ç;ez~nslede,~ _die _z,ich,· ter Y,e:;~':i~""'<;;,~{.;' 
glng van ilen verbllJfsvergu:n,m.ng tot het. hoofd van p!aatsehJke" · · 

. :poli tie_, .res:pechevelijk ter verkrijging ·van een werkvergunning· 
tot het Gewestelijk .Arbeidsbureau wenden, worden met. s'en daartoe 
bestemd ;formulier - waarvart een exemplaar bij deze regeling i.s 
gevoegd - naar het- b.etreffende· consultatiebureau verwezen voor 
onderzoek op tuberculos_e der ademhalingsorganep, 

2. Uet onderzoek dient te geschieden door middel van schérmbc~ld
fotografie, desgewenst te· comblneren met deurlichting en/of tu
berculinereactie. De arts c.q. röntgenlaborant dient zich aan de 
hand van het paspoort of ander identiteitsbewijs van de betrok
kene er van te vergewissen dat geen persoonsverwisseling heeft 

. plaatsgevonden, 

'· Het onder 1. genoemde formulier wordt door de onderzoekende arts 
verder ingevuld en na ondertekening zo mogelijk op de dag van het 
onderzoek over de post verzonden aan het hoofd plaatselijke poli
tie. Het is uiteraard vqor betrokkene van het grootste bèlang dat 
het hoofd van plaatselijke politie zo spoedig mogelijk - eventu
eel telefonisch - van de uitslag van het onderzoek in kennis 
wordt gesteld. Ook na telefonische-berichtgeving dient het inge
vulde formulier alsnog als vorenstaand te worden verzonden. 

4, De onderzoekende arts geeft op het formulier door middel van 
doorhaling van het niet van toepassing zijnde te kennen dat: 
betrokkene niet lijdende is aan tuberculose der ademhalingsorga
nen, waaronder te verstaan alle vormen van tuberculose der adem
halingsorganen met uitzondering van die vormen die geacht kunnen 
worden geen besmettingsgevaar op te· leveren. Deze verklaring zal 
afgegeven kunnen worden als geen afwijkingen zijn geconstateerd 
dan wel slechts zo geringe, volkomen inactieve afwijkingen, dat 
betrokkene zonder voorbehoud voor aanstelling bij een bedrijf in 
Nederland in aanmerking komt, ofwel dat: 

"·-. 

hij niet kan verklaren dat betrokkene niet lijdende is aan tuber
culose der ademhalihgsorganen. Dit zal het geval zijn als er ac
tieve afwijkingen worden gevonden dan wel inactieve afwijkingen 
van zodanige aard of omvang dat periodieke consultatiebureaucon- ~ 
trole noodzakelijk zou zijn, zodat hij in de regel bij ·een be
drijfskeuring afgewezen zou worden. Voor de buitenlandse werk-
nemers, die buiten de offici~le werving om het land zijn binnen-
gekomen zal dit in de regel betekenen dat zij uitgewezen zullen 

·worden. In het algemeen zullen gezinsleden, die _volgens de gel-
dende regelingen voor verblijf in Nederland in aanmerking kunnen 
komen, niet uitge~ezen worden. In .de desbetreffende gevallen zal 
het consultatiebureau moeten handelen als gebruikelijk is. Door 
middel van doorhaling dient de onderzoekende arts voorts aan te 
geven of vervoer naar een plaats buiten Nederland medisch verant-
woord is, dan wel opname in een ziekenhuis of sanatorium nood-
zakelijk is. 

- s. -
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.5. Aan de betrokkene wordt een bezoekkaart van het consultatiebureau 
ui tgoreikt. De :i:;; kaart, die hij in zijn paspoort legt, \·ermeldt 
naam en onderzoekdatum benevens, in plaats van het gebruikolijke 
C( ... r.;:;:ulta.ti.(:t..l.;rc:;;'.n:_u:::::~r, .t:é'n !!~Gr vocrafg~gaan door de letters 
B.W, (buitenlandse werknemer). 
M!'.t.d1: lE,tt;,ra E,W, en het betreffende nummer ><orden tevens de 
archüdst.ukken van het cor.sultatieburaau an de schermbe.:.ldfoto 
gemerkt, benevens het onder 1. genoemde formulier dat aan het 
hoofd van plaatselijke politie wordt ~eruggezonden. Aanbevolen 
wordt de betreffende stukken op nummer op te bergen en niet op 
naam. 

6. In geval zich voor onderzoek een buitenlandse werknemer meldt 
die reeds in het bezit blijkt te :ujn van een bezoekkaart van 
een ander oonsultatieburP.au, kan de onderzoekende arts zich des
gewenst met dit consultatiebureau in verbinding stellen ter ver
krijging van de resultaten van het vroegere onderzeek en beslis
sen of een nieuw onderzoek noodzakelijk is. 

7. De kosten van het onderzeek komen geheel ten laste van het rijks
subsidie en kunnen noch aan betrokkenen noch aan derden in reke
ning.worden gebracht. 

8. Door het hoofd van plaatselijke politie respectievelijk het Ge
westelijk Arbeidsbureau wordt over de post een afschrift van het 
onder 1. genoemde formulier aan het consultatiebureau gez.onden, 
Dit afschrift wordt door het consultatiebur;:au gehecht aan de 
onderzoekkaart, Indien bli.jkt dat betrokkene zich niet voor on
derzoek heeft gemeld, wordt het hoofd van plaatselijke politie 
hiervan onverwijld in kennis gesteld. 

9. Maandelijks wordt aan de geneeskundige hoofdinspecteur en de 
regionale geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid een 
opgave verstrekt van het aantal personen, dat in het kader van 
deze regeling gekeurd is en van het aantal voor wie de verkla
ring dat zij niet lijdende zijn aan tuberculose der ademhalings
crgan..en niet kon werden uitgereikt, benevens het aantal voor wie 
opname in een Nederlands ziekenhuis of sanatorium noodzàkelijk 
werd geacht en het aantal dat mettertijd werd opgenomen. 


