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Aard:
bekendmaking van beleid.

Onderdèel:
DVZ/SBO

Onderwerp:
TBC-onderzoek (TBV 82)

Relatie met eerdere circulaire(s):
Vreemdelingencirculaire 1982

1. Inleiding

2 6 JULI1993

In het vreemdelingenbeleid geldt als één van de algemene '~oorYlaarden
voor toelating dat men geen gevaar vormt voor de openbare rust en openbare
orde. De volksgezondheid vormt één van de bestanddelen van de openbare rust
en openbare orde. U~~.een rapport van het Ministerie van Welzijn, ~olksge-
zondheid en cultuur'bfijk~ dat tuberc~lose als enige ziekte als een gevaar
voor pe volksgezondheid wordt bescho~wd waarvoor een verplicht onderzoek

aanbevolen is. ~( ,

De huidige praktijk is dat alleen de vreemdeling die zich in Nederlanà wil
vestigen met als doel het verrichten van arbeid een verplicht tuberculose-
onderzoek dient te ondergaan teneinde vast te stellen dat hij geen tubercu-
lose heeft. Indien men geen bewijs kan overleggen dat men geen tuberculose
heeft wordt geen vergunning tot verblij,fverleend. Bovenstaande is neerge-
legd in hoofdstuk B 11 van de Vreemdelingencirculaire 1982. Ook asielzoe-
kers en vluchtelingen ondergaan een ,tuberculose-onderzoek. Het resultaat
va!l dit onderzoek is niet doorslaggevend'v'o9rde beslissingof aan de
vreemdeling wel of geen verblijf wordt'toegestaan.
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Gezien het feit dat er kans op bes~~tting~gevaar bestaat bij iedere
'treemdelingdie afkomstig"'is'uit een land waar het ,percentage tuberculose-
patiënten veel hoger ligt dan in Nederland, is in overleg met het Ministe-
rie van Welzijn, Volksgezondheid en ,Gultuur besloten de bestaande regeling
aan te passen.

Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze circulaire dient iedere
vreemdeling die voor langer dan drie maanden verblijf in Nederland beoogt
een tuberculose-onderzoek te ondergaan. Daarbij speelt een rol dat in
Nederland op adequate wijze in de behandelingsrnogelijkheden van tuberculose
is voorzien. Daardoor levert de enke~e omstandigheid dat een vreemdeling
tuberculose heeft in het algemeen geen gevaar voor de volksgezondheid op,
mits betrokkene bereid is zich te laten behandelen. Gelet op het voren-
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staande behoeft het enkele feit dat een vr.eemdeling tuberculose heeft niet
tot weigering van het verblijf te leiden. De toelating tot Nederland kan
wel worden geweigerd indien de betrokken vreemdeling niet meewerkt aan het
tuberculose-onderzoek of niet bereid is zich voor tuberculose te laten
behandelen.

2. De aanmelding

Iedere vreemdeling die voor langer dan drie maanden verblijf in Nederland
beoogt dient een tuberculose-onderzoek te ondergaan. Zodra hij zich bij het
hoofd van de plaatselijk politie meldt voor een aanvraag voor een vergun-
ning tot verblijf dient deze hem voor onderzoek door te verwijzen naar de
meest nabijgelegen Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD).,als vermeld
op bijgevoegde lijst (C 31). Daarbij wordt de vreemdeling medegedeeld welke
de openingstijden van deze GGD zijn. Het onderzoek is voor de vreemdeling
kosteloos. Voor zijn verwijzing maakt het hoofd van de plaatselijke politie
gebruik van een formulier waarvoor wordt verwezen naar een nieuw model D59.
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Dit formulier wordt op verzoek door de Geneeskundig Hoofdinspecteur voor de
Volksgezondheid, postbus 5406, 2280 HK Rijswijk, in de benodigde aantallen.
kosteloos toegezonden. Op het formulier vult het hoofd van de plaatselijke
politie alle persoonsgegevens in die door overlegging van het grensover-
schrijdingsdocument en van eventuele andere bescheiden kenbaar zijn
geworden. Hij geeft het vervolgens .als verwijzingsformulier aan de te
onderzoeken vreemdeling..

Het hoofd van de plaatselijke politie dient de vreemdeling er op te wijzen
dat een verdere behandeling van het verzoek om een vergunning tot verblijf
eerst zal plaatsvinden nadat het bewijs van het onderzoek zoals bedoeld
onder 3, is ontvangen. Bovendien dient hij hem erop te wijzen dat het
resultaat van het onderzoek op zich niet van invloed is op de beslissing
omtrent de aanvraag van een vergunning tot verblijf.

3. Het onderzoek

De te onderzoeken personen dienen te verschijnen bij.de aangewezen GGD.
Naast het grensoverschrijdingsdocument dat zij bij de aanmelding bij het
hoofd van de plaatselijke politie hebben getoond, dienen zij het formulier

aan de onderzoeksarts ~] overleggen.
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De arts belast met het z6nderzoek zal het grensoverschrijdingsdocument van.
betrokkene vergelijken met de gegevens op het formulier. Hij zal na het
tuberculose-onderzoek het formulier ingevuld terugzenden aan het hoofd van
de plaatselijke politie van de gemeente die in het formulier.vermeld staat.

4. Geen verplichting voor onderdanen van bepaalde landen

De verplichting om een tuberculose-onderzoek te ondergaan geldt niet voor
vreemdelingen die begunstigd EEG-onderdaan zijn in de zin van artikel 91 en
91a Vreemdelingenbesluit alsmede voor onderdanen van Australië, Canada,
Finland, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk,
Suriname, de Verenigde Staten ~n Amerika, IJsland, Zweden en Zwitserland.

5. Uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers

Ook voor uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers geldt voortaan de
verplichting een tuberculose-onderzoek te ondergaan. Voor dit onderzoek
geldt een aparte regeling, die als protocol aan het opvangmodel is toege-
voegd.
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6. Wijziging van de Vreemdelingencirculaire 1982

De hoofdstukken A 4 onder paragraaf 5.3.5., B 11 onder paragraaf 8 en B 19
onder paragraaf 2.6.7. van de Vreemdelingencirculaire 1982 zullen zo
spoedig mogelijk in overeenstemming met deze circulaire gewijzigd worden.

De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de staatssecretaris,
het hoofd van de directie
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