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1 Algemeen 

Voor medische behandeling wordt in het algemeen slechts 
verblijf hier te lande toegestaan, indien Nederland voor 
het ondergaan van die behandeling het meest aangewezen 
land is. 
Een uitzondering hierop geldt voor onderdanen van de 
lid-staten van de E.E.G. 

De omstandigheid dat Nederland het meest aangewezen land 
is kan verband houden met de aard van de ziekte, een 
bijzondere specialisatie hier te lande of met andere 
factoren waardoor behandeling elders voor de betrokkene 
minder aangewezen is. 
Ter beoordeling van de vraag of de beoogde behandeling 
in Nederland dient plaats te vinden,is mede van belang 
dat informatie beschikbaar is omtrent de gezondheids- 
toestand van de betrokken vreemdeling. 
Voor dit doel zullen in het algemeen inlichtingen dienen 
te worden ingewonnen bij de behandelend geneesheer. 
Hiervoor is toestemming van de vreemdeling noodzakelijk. 
Voor het verkrijgen van deze,toestemming dient gebruik 
te worden gemaakt van het formulier D-69. 
Gezien het vertrouwelijk karakter van medische informatie 
wordt voor het verkrijgen van de bovenbedoelde informatie 
de Geneeskundig inspecteur bij het ministerie van 
Justitie ingeschakeld. 

Het verblijf wordt toegestaan voor de duur van de be- 
handeling. 

2 Toelatingscriteria 

Voor begunstigde E.E.G.-onderdanen (dienstenontvangers) 
wordt verwezen naar B 4, onder 3.3. 
Voor onderdanen van Suriname wordt verwezen naar B 10, 
onder 2.2.5. 
De financiering van de medische behandeling dient deug- 
delijk te zijn geregeld. 
Aangetoond moet worden dat een toereikende ziektekos- 
tenverzekering is afgesloten of dat de kosten door een 
ziekenfonds worden gedekt. 
(Dit laatste geval kan zich met name voordoen als het 
gezinsleden van buitenlandse werknemers betreft). 
In beginsel kan geen genoegen worden genomen met een 
garantverklaring van een referent. 
Bij onvoldoende financiële zekerheid dient toelating te 
worden geweigerd; in twijfelgevallen ware de zaak, met 
gebruikmaking van formulier model D 16, aan de Minister 
van Justitie voor te leggen. 
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Gevallen als hier bedoeld moeten met grote zorgvuldigheid 
worden bezien, omdat de met behandeling of verpleging 
gemoeide kosten zeer aanzienlijk kunnen zijn. 
Voorts dient vast te staan dat het reisdocument van de 
vreemdeling gelegenheid biedt om na afloop van de 
behandeling terug te keren naar het land van herkomst. 
Tegen het verblijf van de vreemdeling mag geen bezwaar 
bestaan uit een oogpunt van openbare orde, openbare 
rust of nationale veiligheid. 

3 Machtiging tot voorlopi~ verbliif 

Voor de behandeling van aanvragen om een machtiging tot 
voorlopig verblijf wordt verwezen naar A 4, onder 3. 
Voor te volgen gedragslijn bij ontbreken van de ver- 
eiste machtiging tot voorlopig verblijf wordt verwezen 
naar A 4, onder 5.6.2.3 en 5.6.3.3. 
Vreemdelingen die ons land zijn binnengekomen zonder in 
het bezit te zijn van een machtiging tot voorlopig 
verblijf, komen in beginsel niet voor een vergunning 
tot verblijf voor medische behandeling in aanmerking. 
Uitzetting van deze vreemdeling blijft evenwel voors- 
hands achterwege, indien verwijdering met het oog op 
de gezondheidstoestand niet verantwoord is te achten 
(art. 25 Vw). 
Hieromtrent ware zoveel mogelijk het oordeel van een 
arts te vragen. 
Het gestelde onder 1 van dit Hoofdstuk is van overeen- 
komstige toepassing. 

4 Bevoendheidsvragen 

Voor bevoegdheidsvragen in verband met de vergunning 
tot verblijf wordt verwezen naar: 
A 4, onder 5.6 : verlening of weigering 
A 4, onder 5.7.2 en 5.7.3: wijziging van de beperking 

(of weigering daarvan) 
A 4, onder 5.8.2 en 5.8.3: verlenging van de geldig- 

heidsduur (of weigering 
daarvan) 

A 4, onder 5.9.2 : intrekking 

5 Beperkinpen en voorschriften 

De vergunning tot verblijf wordt verleend onder een 
beperking, luidende: 
"Voor medische behandeling". 
Aan de vergunning tot verblijf wordt een voorschrift 
verbonden tot het sluiten van een voldoende ziekte- 
kostenverzekering, tenzij de vreemdeling reeds ver- 
plicht verzekerd is krachtens de Ziekenfondswet. 
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