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Inleiding

In paragraaf B2/6.11.1 onder f van de
Vreemdelingencirculaire 2000 is opge-
nomen dat de verblijfsvergunning
wordt verleend aan het in Nederland
geboren kind, indien het kind bereid
is een onderzoek naar of behandeling
voor tuberculose te ondergaan en
daaraan mee te werken (voorzover
het kind niet de nationaliteit bezit
van een van de bij ministeriële rege-
ling vast te stellen landen). De

Koninklijke Nederlandse Centrale
Vereniging tot bestrijding der
Tuberculose (KNCV) heeft laten
weten dat er geen inhoudelijk argu-
ment is om kinderen die in Nederland
zijn geboren aan een tuberculoseon-
derzoek te onderwerpen, ook al zijn
zij onderdaan van een staat voor wie
dit onderzoek ingevolge artikel 4.46
Vreemdelingenbesluit 2000 is voorge-
schreven.

Naar aanleiding daarvan is het
advies van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg gevraagd. De
Inspectie onderschrijft het standpunt
van de KNCV. Voorts wordt gesteld
dat tuberculoseonderzoek van in
Nederland geboren kinderen alleen
van belang is, indien de indicatie
voortvloeit uit de noodzaak contact-
onderzoek uit te voeren rond perso-
nen bij wie een besmettelijke vorm
van tuberculose is aangetoond. In dat
opzicht verschilt deze groep echter
niet van andere in Nederland verblij-
vende personen.

Nu er geen sprake is van een voor
het belang van de volksgezondheid
noodzakelijke of gewenste regeling, is
er aanleiding de betreffende passage
te schrappen. Voor de volledigheid zij
vermeld dat de TBC-keuring in alle
andere gevallen ongewijzigd blijft.

Wijziging van B2/6.11.1

In paragraaf B2/6.11.1 Vc 2000 wordt
in onderdeel e na ‘ouder;’ toegevoegd

het woord ‘en’. De tekst onder f
wordt geschrapt. Onderdeel g wordt
f.
Na de laatste zin van paragraaf
B2/6.11.1 Vc 2000 wordt de volgende
zin toegevoegd:
‘De aanvraag wordt evenmin afgewe-
zen wegens het niet bereid zijn een
onderzoek naar of behandeling voor
tuberculose te ondergaan en daaraan
mee te werken.’

Tot slot

Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. 

De bovenstaande wijzigingen zullen
zo spoedig mogelijk in een aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire 2000
worden verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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