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Gedragslijn indien uitzetting om
gezondheidsredenen niet verantwoord is

7.1

Algemeen

A617

Indien en zolang de verwijdering van de vreemdeling uit Nederland met het oog op de
gezondheidstoestand hetzij van hemzelf hetzij van één zijn gezinsleden - uiteraard
voor zover deze mede voor verwijdering in aanmerking komen - niet verantwoord is
te achten, blijft uitzetting achterwege (art. 25 Vw).
Dit artikel voorkomt mede dat een zieke vreemdeling alleen achtergelaten zou worden en dat de overige leden van zijn gezin zouden worden uitgezet. Indien een zodanige omstandigheid zich voordoet, mag derhalve geen last tot uitzetting worden geëffectueerd en dient ook in gevallen waarin geen last tot uitzetting vereist is, de
uitzetting te worden opgeschort.
Indien de korpschef van oordeel is dat de gezondheid van de vreemdeling of één van
zijn gezinsleden in de weg staat aan de verwijdering of indien de betrokkene een
beroep doet op art. 25 Vw, dan rapporteert hij zulks schriftelijk aan de IND onder vermelding van alle terzake dienende feiten en omstandigheden. Desgewenst kan de
korpschef telefonisch een bijzondere aanwijzing vragen aan de IND (zie A2). Ter
beoordeling van de vraag of de verwijdering om gezondheidsredenen niet verantwoord is te achten, kan het noodzakelijk zijn dat inlichtingen worden ingewonnen bij
de behandelend geneesheer. Gezien het vertrouwelijk karakter van medische informatie wordt voor het verkrijgen van deze inlichtingen de Medisch Adviseur bij het
Ministerie van Justitie ingeschakeld. Voor het vragen van inlichtingen is toestemming
van de vreemdeling noodzakelijk. Daartoe dient de korpschef gebruik te maken van
model D69.
Procedure bij vreemdelingen met tuberculose

7.2

Er dient uitstel van vertrek op grond van art. 25 van de Vreemdelingenwet verleend
te worden aan een vreemdeling bij wie TBC is geconstateerd. Uitstel van vertrek
wordt eveneens verleend aan zijn eventuele gezinsleden. De korpschef verleent pas
uitstel van vertrek, nadat de vreemdeling een gedagtekende verklaring van een
GGD-arts (tuberculosebestrijding) heeft overgelegd. Deze verklaring dient te vermelden dat de betrokkene TBC heeft en wat de te verwachten behandeltermijn is.
De verklaring mag niet ouder zijn dan twee weken.
- Na het verstrijken van de behandeltermijn of zoveel eerder als blijkt dat de vreemdeling zich aan behandeling onttrekt, zal de korpschef tot uitzetting overgaan.
- Mocht de vreemdeling nog verdere TBC-behandeling behoeven, dan zal hij zich ten
minste 4 weken voor het verstrijken van de behandeltermijn moeten melden bij de
korpschef. De vreemdeling dient een gedagtekende verklaring van een GGD-arts
(tuberculosebestrijding) te overleggen met een indicatie van de termijn voor verdere behandeling. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 2 weken.
- Opgemerkt zij, dat de behandeling van TBC in het algemeen 9 tot 12 maanden duurt.
- Het openbare orde beleid zoals beschreven in A414.3.2 is onverkort van toepassing.
- Indien de vreemdeling niet beschikt over voldoende middelen van bestaan om zich
in zijn levensonderhoud te voorzien moet hij worden doorverwezen naar het
dichtsbijzijnde Asielzoekerscentrum (AZC) waar hij op grond van de Rva kan worden opgevangen.
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Bij de hier beschreven procedure verleent de korpschef diis zelfstandig uitstel van
vertrek. Naast de verklaring van de GGIGD-arts is dus geen procedure meer nodig
van de Medisch Adviseur.
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