
Op te ber~en achter Deel C, Vc
(na de aanschrijvinff van 1.
10.19AO)

MJ NJf:TEIITE VAN JUSTITI~

nlrer.tie Vreemdelingenzaken

nr. A.JZ 1 ~34/E-633-A-313

's-Gravenhage, 31 maart 1961

nn~~rwerp : Verlening van ver-

r,'tnnlnp-"n tot verblijf, onder

rnr..ntRt"lling, voor het onrler-

w'"" van rne,Jh.ehe b..handeling
hl"" te J"nde

Aan de hoofden van plaatselijke politie

en de procureurs-generaal, fgd.

direeteuren van politie

-

Uit een brief van mijn ambtgenoot van Cultuur, Recreatie en

Ma~tschappelijk Werk is mij gebleken, dat in een aantal gevallen ver-

gunningen tot verblijf zijn verleend voor medische behandeling hier

te lande, waarbij genoegen is genomen met een garantverklaring van

een derde, wiens financi~le draagkracht in geen enkele verhouding

stond met de kosten van medische behandeling. Dit heeft geleid tot

""nvragen om bijstand met niet onaanzienlijke gevolgen voor de publie-
ke kas.

In dit verband zij gewezen op de aanwijzingen omtrent de ver-

lening van vergunningen tot verblijf voor medische behandeling, gege-

ven in de Vreemdelingencirculaire deel C pag. 26 s. Met name wil ik

onder uw a"ndacht brengen, d3t met een garantstelling 91echts in la3t-

ste instantie genoegen kan worden genomen en dat daarbij grote voor-

zichtigheid moet worden betracht.

Een aanvaardbare verhoud1ng tUBsen kosten van behandeling en

draagkracht van de garant moet 1n redelijkheid a"nnemelijk zijn op

grond v"n een door de arts opgestelde en onrlertekende kontenraming en

door de garant verstrekte gegevens omtrent inkomen en vaste lasten.

Voldoening van de kosten binnen een redelijke termijn moet zijn gewaar-
borgd. Bij onvoldoende financi~le zekerheid dient toelating te worden

geweigerd.
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In geval van twijfel dient u een bijzondere aanwijzing te vragen

'u," de directie Vreemdelinftenzaken van het ministerie van Justitie.

In de Vreemdelingencirculaire deel C ware op pagina 26 s een

vprwijzing aan te brengen naar deze aanschrijving.

De staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,
Het hoofd van de directie

Vreemdelin~en7.aken,

Fraaij


