
5. Maatregelen in net belan~ van de volksgezondheid. 

Haar bekend, is herhaaldelijk gebleken dat niet ge- 

keurde, aan tuberculose van de ademhalingsorganen 

lijdende buitenlandse werknemers of hun gezinsleden, 

een besmettingsgevaar voor hun omgeving hebben gevormd. 

In verband hiermede bereidt het ministerie van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid thans wettelijke maatregelen 

voor, welke onder bepaalde omstandigheden voorzien 

in de keuring van uit het buitenland komende perso- 

nen op tuberculose. 

In afwachting van de totstandkoming van deze wette- 

lijke maatregelen waarmede nog enige tijd gemoeid zal 

zijn, geldt, in overleg met genoemd ministerie, dat 

buitenlandse werknemers slechts voor een vergunning 

tot verblijf in aanmerking komen, nadat zij met gun- 

 tig ge uitslag een onderzoek op tuberculose van de 

ademhalingsorganen hebben ondergaan, een en ander 

overeenkomstig de hierna volgende regeling. Van deze 

regeling blijven thans begunstigde E.E.G.-onderdanen 

in de zin van art. 91 Vb uitgezonderd. 

Voorts zijn uitgezonderd onderdanen van Australië, 

Canada, Denemarken, Finland, Ierland, Monaco, Noor- 

wegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk van 

Groot-Britta~ië en Noord-Ierland, de Verenigde 

Staten van Amerika, IJsland, Zweden en Zwitserland. 

Wh1 aan de keuringsmaatregel onderworpen zijn 

Indonesiërs. Op deze groep van vreemdelingen wordt 

hier in het bijzonder de aandacht gevestigd omdat 

deze voor het verrichten van werkzaamheden hier 

te lande geen arbeidsvergunning behoeven. Zij 

zullen dan ook niet - zoals andere buitenlandse 
werknemers - door het Gewestelijk Arbeidsbureau 
naar het Consultatie Bureau voor T.B.C.-bestrij- 

ding kunnen worden verwezen. (voor de ingeval 

van verwijzing door het G.A.B. te volgen proce- 

dure: zie hierna). 

lle wijz. Vc. 
- Voorts - 



Voorts wordt in dit verband de aandacnt gevestigd op 

de gevallen waarin het aan vreemdelingen die niet in 

het bezit worden gesteld van een vergunning tot ver- 

blijf, wordt toegestaan voor een beperkte periode in 

Nederland te verblijven voor het verrichten van be- 

paalde werkzaamheden, in het bijzonder vreemdelingen 

die in hst bezit zijn gesteld van een visi,-a. (voor 

de ten aanziec van deze  categorie vreemdelingen te 

volgen gedragslijn zij verwezen naar hetgeen daar- 

omtrent verder in dit onderdeel var1 de circulaire 

is gesteld). 

Het hoofd van plaatselijke politie zal personen op 

wie de onderwerpelijke regeling van toepassing is 

terstond bij hun aanmelding voor een onderzoek, 

dat kosteloos zal zijn, verwijzen naar het meest 

nabijgelegen Consultatie Bureau voor T.B.C.-bestrij- 

ding, als vermeld op de lijst, opgenomen in bijlage 

H 5 - 5 bi j deze circulaire.') Voor deze verwidzing 

maakt het hoofd van plaatselijke politie gebruik van 

een in overeenstemming net de Staatssecretarissen 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid vastgesteld 

doorschrijfformulier in triplo GHI, podel 293 ,  waar- 

van een exemplaar als bijlage Y 5 - b bij deze cir- 
culaire i gevoegd. Dit formulier wordt op aanvrage 

door de Geneeskundig 2cofdinspecteur van de Volksgezond- 

heid, Dr. Reijersstraat 8, te Leidschendam. in de be- 

nodigde aantallen kosteloos toegezonben. Op het 

formulier vult het hoofd van plaatselijke politie, 

ten gerieve van de keuringsarts van bedoeld Consul- 

tatie Bureau, alle persoonsgegevens in waarover hij, 

door overlegging van het document voor grensover- 

schrijding en van eventuele andere bescheiden, bij 

1) Ingeval toestemming is verleend het onderzoek bij een 
consultatiebureau te vervangen door een keuring door 
een bedrijfsarts, licht de Geneeskundig Hoofdinspecteur 
voor de Volksgezondheid het desbetreffende hoofd van 
plaatselijke politie in. 

l j e  i r i j z .  Vc. 



de aanmelding van de vreemdeling de beschikking heeft 

gekregen, Het witte exemplaar geeft hij als verwij- 

zingsformulier mede aan de te keuren persoon. Het 

rode exemplaar zendt hij over de post toe aan net 

aangegeven Consultatie Bureau; het groene behoudt 

hij voor controle in zijn eigen administratie. 

Veelal evenwel zal de betrokken werknemer, alvorens 

zich bij het hoofd van plaatselijke politie te mel- 

den, zich reeds gewend hebben tot het Gewestelijk 

Arbeidsbureau. In dit geval draagt dit bureau zorg 

voor de invulling van vorenbedoeld formulier in 

triplo. De aanhef luidt dan: "De directeur van het 

Gewestelijk Arbeidsbureau te .......... verzoekt 
ten behoeve van het hoofd van plaatselijke politie 

te ......." enz., terwijl de ondertekening door dit 
bureau geschiedt. Het Gewestelijk Arbeidsbureau draagt 

zorg voor de afgifte van het witte verwijzingsformu- 

lier aan de betrokken werknemer en voor de toezending 

van het rode exemplaar aan het aangegeven Consultatie 

Bureau, Het groene exemplaar wordt in dit geval door 

het Gewestelijk Arbeidsbureau ter controle doorgezon- 

den aan het hoofd van plaatselijke politie. Deze is 

aldus op de hoogte van de komst van een buitenlandse 

werknemer te wiens behoeve het Gewestelijk Arbeids- 

bureau in beginsel bereid is een arbeidsvergunning 

af te geven, 

Zowel wanneer betrokkene zich rechtstreeks ter aan- 

melding heeft gewend tot het hoofd van plaatselijke 

politie als wanneer hij zich eerst! heeft vervoogd 

bij het Gewestelijk Arbeidsbureau, geldt voorts het 

volgende. 

De te keuren personen dienen - bij voorkeur in de 
ochtenduren - te verschijnen in het aangewezen 
Consultatie Bureau; zij dienen, behalve het document 

voor grensoverschrijding dat zij bij de aanmelding 

- aan - 
lle Wijz'. Vc. 



aan het hoofd van plaatselijke politie hebben ver- 

toond, het door deze aan hen meegegeven verwijzings- 

formnlier over te leggen aan de keuringsarts. 

Deze zal, ter voorkoming van fraude, het grensover- 

schrijdingadocument van betrokkene vergelijken met 

de gegevens op het verwijzingsformulier. Om dezelfde 

reden zal de keuringsarts dit formulier, voorzien 

van zijn beviridingen, niet aan betrokkene mee terug 

geven, doch omgaand over de post toezenden aan het 

hoofd van plaatselijke politie, in het formulier ver- 

meld. 

Ingeval de buitenlandse werknemer zijn echtgenote of 

andere tot zijn gezin behorende personen voor gezins- 

hereniging laat overkomen, dienen deze gezinsleden 

met inbegrip van de kinderen eveneens naar de keu- 

ringsarts te worden verwezen. Voor elk hunner dient 

daartoe een afzonderlijk formulier in drievoud te 

worden gebezigd. 

Indien uit de verklaring var de keurende arts een 

gunstige uitslag van het oncerzoek blijkt, kan het 

hoofd van plaatselijke politie hst ingediende ver- 

zoek om een vergunning tot verblijf verder in behan- 

deling nemen (zie hiervoor Deel C van deze circulaire). 

Ingeval uit de verklaring van de keurende arts niet 

blijkt van een gunstige uitslag van het onderzoek, 

dient, behoudens in de navolgende gevallen, de ver- 

gunning tot verblijf te worden geweigerd en tot ver- 

wijdering van de vreemdeling en diens gezinsleden te 

worden overgegaan. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van personen die zich aan 

keuring blijken te onttrekken. 

Ingeval de betrokkene zich eerst heeft gewend tot het 

Gewestelijk Arbeidsbureau alvorens zich te melden bij 

het hoofd van plaatselijke politie, zal deze het Ge- 

westelijk Arbeidsbureau onmiddellijk in kennis stel- 

len van de uitslag van het onderzoek. 

- Een - 
lle Wijz. Vc. 



Een afwijkende gedragslijn dient te worden gevolgd 

ten aanzien van tot een der volgende categorieën 

behorende vreemdelingen van wie het onderzoek geen 

gunstig resultaat heeft opgeleverd: 

a. vreemdelingen die blijkens een desbetreffende 

arbeidsovereenkomst in het kader van een vervings- 

akkoord naar Nederland zijn gekomen. In twijfel- 

gevallen kan zo nodig bij het Gewestelijk Arbeide- 

bureau worden nagevraagd, of betrokkene tot deze 

categorie behoort; 

b. zij die buiten wervingen om naar ons land zijn 

gekomen, doch wier vervoer naar een plaats buiten 

Nederland volgens verklaring van de keuringsarts 

medisch niet verantwoord kan worden geacht; 

c. gezinsleden van hier te lande tewerkgestelde werk- 

nemers, voor zover deze @zinsleden overigens voor 

het verlenen van een vergunning tor. verblijf in 

aanmerking zouden komen. 

Ten aanzien van de onder g, b en c bedoelde personen 
dient al naar gelang de omstandigheden van het geval 

een voorstel te worden ingediend tot het verlenen of 

tot het weigeren van de gevraagde vergunning dan wel 

een bijzondere aanwijzing daaromtrent aan de Minister 

van Justitie te worden gevraagd, een en ander op de 

wijze, voorgeschreven in Deel C van deze circulaire. 

Wordt afwijzend op het verzoek beslist, dan zal de 

verwijdering zelve in zodanige gevallen eerst kunnen 

worden geëffectueerd nadat betrokkene, vervoerbaar 

verklaard, uit een inrichting voor verpleging van 

tuberculosepatiënten kan worden ontslagen (zie in 

dit verband art. 25 PW). 

Vreemdelingen tie niet in het bezit worden gesteld 

van een vergunning tot verblijf, doch aan wie wordt 

toegestaan voor een beperkte periode in Nederland 

te verblijven voor het verrichten van bepaalde 

werkzaamheden, met name visumplichtigen, in het 

Ile Wijz. Vc. 
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bezit van een visum, dienen bij hun aanmelding bij 

het hoofd van plaatselijke politie eveneens in het 

bezit te worden gesteld van het witte keuringsfor- 

mulier. 

Daarbij dient hun de verplichting te worden opgelegd 

zich na de keuring andermaal bij het hoofd van plaat- 

selijke politie aan te melden. Bij die tweede aanmel- 

ding overtuigt het hoofd van plaatselijke politie 

zich ervan of inmiddels uit de verklaring van de 

keurende arts is gebleken dat het onderzoek een 

gunstige uitslag heeft opgeleverd. Blijkt dit laat- 

ste niet het geval te zijn, dan dienen de vereiste 

maatregelen tot verwijdering van de betrokkene uit 

ons land te worden ge trof f en. 

Zonodig ware een bijzondere aanwijzing aan de Minister 

van Justitie te vragen. 

In spoedeisende gevallen of in geval van twijfel aan- 

gaande de toepassing van het vermelde in deze circu- 

, laire, ware op de wijze voorgeschreven in Deel H, 

onder 1 van deze circulaire contact met de hoofdaf- 

deling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het 

ministerie van Justitie op te nemen. 

Opgemerkt zij dat terzake van de kos'ten, voortvloei- 

ende uit de opneming van de hiervoren onder a, b of 
c genoemde personen in een verpleeginrichting, voor - 
zover deze kosten niet, of niet volledig, door eniger- 

lei vorm van verzekering gedekt zijn, dan wel voor zo- 

ver de betrokkenen zelf deze kosten niet uit eigen 

middelen kunnen bestrijden, ingevolge de Algemene 

Bijstandswet door de gemeente waar de betrokkene 

zich bevindt, bijstand dient te worden verleend. De 

gemaakte kosten zullen in de meeste gevallen inge- 

volge art. 18, tweede lid, juncto art. 49 der wet 
door het Rijk aan de gemeente worden vergoed (zie 

ook bijlage C 9, onder A en B, van deze circulaire). 

- Zowel - 
lle Wijz. Vc. 



Zowel in verband met dit laatste als in het belang 

van een juiste toepassing van deze circulaire wordt 

een goede samenwerking tussen de plaatselijke vreem- 

delingendiensten, de Consultatie Bureaus voor T.B.C.- 

bestrijding en de Gewestelijke Arbeidsbureaus ten 

zeerste aanbevolen. 

Ter kennisneming zijn voorts hierbij gevoegd: 

a. De tekst van een circulaire van de Staatssecre- 

taris van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan 

de Besturen der Provinciale Verenigingen tot be- 

strijding der Tuberculose dd. 25 april 1966, met 

bijhorende "Regeling ten aanzien van de keuring 

op tuberculose van buitenlandse werknemers en hun 

gezinsleden" (bijlage H 5 - g). 
b. De tekst van een circulaire van de Directeur- - 

Generaal voor de Arbeidsvoorziening aan de Hoofd- 

inspecteurs-Directeuren voor de Arbeidsvoorzie- 

ning dd. 20 april 1966 (bijlage H 5 - 4). 

lle Wijz. Vc. 


