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Inleiding
De in hoofdstuk B8/5
Vreemdelingencirculaire 2000 neerge-
legde uitzonderingsbepaling ten aan-
zien van een medische noodsituatie is
niet in overeenstemming met artikel
3.46 Vreemdelingenbesluit 2000.
Teneinde alsnog uitvoering te kunnen
geven aan het beleid inzake de medi-
sche noodsituatie is besloten tot de
volgende regeling. 

Ingevolge artikel 3.4, derde lid,
Vreemdelingenbesluit 2000 kan de
Minister een verblijfsvergunning ver-
lenen onder een andere beperking dan
genoemd in het eerste lid van dit arti-
kel. Uit de nota van toelichting bij dit
artikellid blijkt dat het hierbij kan
gaan om gevallen die een categoriaal
karakter hebben, waarbij totstandko-
ming van een algemene (beleids)regel
in de rede ligt. Middels dit TBV
wordt ten aanzien van gevallen waar-
bij sprake is van een medische nood-
situatie hieraan invulling gegeven. De
toevoeging van dit uitzonderingsbe-
leid in hoofdstuk B8 heeft tot gevolg
dat de indeling van dit hoofdstuk in
belangrijke mate wordt gewijzigd. Dit
TBV bevat derhalve de volledige
nieuwe tekst van hoofdstuk B8 van
de Vreemdelingencirculaire 2000.

Wijziging B8
De tekst van hoofdstuk B8 komt als
volgt te luiden:

“B8  Medische behandeling

1. Algemeen
Een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd kan worden verleend
aan vreemdelingen die in Nederland
een medische behandeling wensen te
ondergaan. Artikel 3.5
Vreemdelingenbesluit bepaalt dat het
hier gaat om een verblijfsrecht van
tijdelijke aard.

1.1  Handelwijze indien een medisch
advies wordt gevraagd 
Voor de vraag of Nederland het
meest aangewezen land is om de
medische behandeling te verrichten,
zullen in het algemeen inlichtingen
worden ingewonnen bij de behande-
lend arts. Hiervoor is toestemming
van de vreemdeling noodzakelijk.
Voor het verkrijgen van deze toe-
stemming wordt gebruik gemaakt van
het formulier M39-A. Dit formulier
wordt in het bezit gesteld van de
vreemdeling of, indien de vreemdeling
een gemachtigde heeft, van diens
gemachtigde. Bij de toestemmingsver-
klaring is een toelichting gevoegd
waarin expliciet wordt gewezen op
het belang van de toestemming van
betrokkene. De verklaring ziet zowel
op het inwinnen van medische infor-
matie alsmede op het gebruik van
deze informatie ten behoeve van een
eventueel nader onderzoek als op het
uitbrengen van een advies door het
Bureau Medische Advisering (het
BMA) van de IND. 

Medisch advies wordt alleen inge-
wonnen als de toestemmingsverkla-
ring volledig ingevuld en ondertekend
is geretourneerd aan de
Vreemdelingendienst, indien deze de
verklaring heeft verstrekt, of de IND.
De vreemdeling krijgt hiervoor een
termijn van twee weken, te rekenen
vanaf de datum van inbezitstelling
dan wel de dag na verzending van
deze brief. De volgende situaties laten
zich onderscheiden. 

a. Er wordt binnen de gegeven ter-
mijn geen (volledig) ingevulde of
ondertekende toestemmingsverklaring
ontvangen. De Vreemdelingendienst
respectievelijk de Minister stelt hierop
de vreemdeling in de gelegenheid het
verzuim te herstellen conform artikel
4:5 Algemene wet bestuursrecht.
Daarvoor wordt een termijn van twee
weken gegeven.
Als een nadere reactie uitblijft, wordt
de aanvraag om een verblijfsvergun-
ning voor het ondergaan van medi-
sche behandeling afgewezen, omdat
niet is aangetoond dat er een medi-
sche behandeling plaatsvindt.

b. Er wordt binnen de gegeven ter-
mijn een verklaring ontvangen, maar
de vreemdeling geeft geen toestem-
ming voor het inwinnen van medisch
advies of het inschakelen van externe
specialisten (second opinion), dan wel
het rapporteren aan de IND. In dat
geval heeft de vreemdeling de
Minister niet in de gelegenheid
gesteld zich een oordeel te vormen
over de stelling dat hij een medische
behandeling ondergaat en dientenge-
volge in Nederland verblijf behoeft. 
De aanvraag om een verblijfsvergun-
ning voor het ondergaan van medi-
sche behandeling wordt afgewezen.

c. Er wordt binnen de gegeven ter-
mijn een volledig ingevulde en onder-
tekende verklaring ontvangen. 
In dat geval schakelt de behandelend
ambtenaar van de IND het BMA in
voor advies. Het origineel van de ver-
klaring wordt aan het BMA gezon-
den. De adviesaanvraag bevat ten-
minste:
– de naam van de vreemdeling;
– het geslacht van de vreemdeling;
– de geboortedatum van de vreemde-
ling;
– de nationaliteit en burgerlijke staat
van de vreemdeling;
– het CRV-nummer en het IND-num-
mer;
– het adres en de postcode van de
vreemdeling; en (voorzover van toe-
passing)
– het adres en de postcode van de
gemachtigde.
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Om de afhandeling te bespoedigen
wordt de aanvraag, in verband met
de beslistermijn, voorzien van de
uiterste datum waarop het advies
moet zijn ontvangen bij de aanvrager.
Dit advies wordt betrokken bij de
inhoudelijke afdoening van de aan-
vraag.

Door of namens betrokkene moe-
ten voorts gegevens worden overge-
legd die zijn opgesteld door een
behandelaar die hetzij in het BIG-
register (wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg) hetzij
in het register van het NIP
(Nederlands Instituut van
Psychologen) is ingeschreven. Op
grond van verklaringen van andere
dan de hiervoor genoemde personen
wordt geen advies ingewonnen bij het
BMA.

Het is in verband met de voortgang
van de toelatingsprocedure wenselijk
om zo snel mogelijk het BMA in te
schakelen. Van belang is dat alle rele-
vante informatie wordt meegezonden.
Het BMA wordt ook gevraagd of de
medische behandeling, waar de
vreemdeling zich op beroept, in een
ander land (bijvoorbeeld een land van
eerder verblijf) dan Nederland of het
land van herkomst mogelijk is, indien
in een asielzaak is besloten om ver-
blijf in een derde land tegen te wer-
pen. Het medisch advies wordt dan
gevraagd om te kunnen beoordelen of
overdracht van de betrokken asielzoe-
ker aan dat land mogelijk is.

1.2  Afwijzing
Indien de aanvraag om een verblijfs-
vergunning wordt afgewezen, zijn de
normale procedures van toepassing,
zie B1.

De uitzettingsbelemmering van arti-
kel 64 Vreemdelingenwet kan worden
ingeroepen, wanneer de vreemdeling
zich bevindt in de situatie waarin de
werking van een besluit tot afwijzing
van de aanvraag of de intrekking van
de verblijfsvergunning niet (langer) is
opgeschort. Zie ook A4/7.

2. Medische behandeling

Artikel 3.46  Vreemdelingenbesluit 
1. De verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14
van de Wet, kan onder een beperking
verband houdend met het ondergaan
van medische behandeling worden
verleend, indien Nederland naar het
oordeel van Onze Minister het meest

aangewezen land is voor het onder-
gaan van een noodzakelijke medische
behandeling en de financiering van
die medische behandeling naar het
oordeel van Onze Minister deugdelijk
is geregeld. 
2. Bij de aanvraag ondertekent de
vreemdeling een medische verklaring,
ertoe strekkende dat hij toestemming
verleent voor medisch onderzoek,
voor zover dat onderzoek noodzake-
lijk is voor de toepassing van het eer-
ste lid. 

Artikel 3.47  Vreemdelingenbesluit 
1. De verblijfsvergunning, bedoeld in
artikel 3.46, kan worden verleend aan
de vreemdeling van Surinaamse
nationaliteit, die op medische indica-
tie en in het bezit van een daartoe
afgegeven visum naar Nederland is
gekomen, indien voortzetting van de
medische behandeling in Nederland
zes maanden na zijn inreis medisch
noodzakelijk is en de financiering
daarvan naar het oordeel van Onze
Minister deugdelijk is geregeld. 
2. Bij de aanvraag ondertekent de
vreemdeling een medische verklaring,
ertoe strekkende dat hij toestemming
verleent voor medisch onderzoek,
voor zover dat onderzoek noodzake-
lijk is voor de toepassing van het eer-
ste lid.

2.1  Algemene voorwaarden voor ver-
blijf
Op grond van artikel 3.46, eerste lid,
Vreemdelingenbesluit, moet aan drie
cumulatieve voorwaarden zijn vol-
daan alvorens voor dit doel verblijf
wordt toegestaan: 
a. Nederland dient naar het oordeel
van de Minister het meest aangewe-
zen land te zijn voor de medische
behandeling;
b. het dient te gaan om een noodza-
kelijke medische behandeling; en
c. de financiering van de medische
behandeling dient deugdelijk geregeld
te zijn.
Deze voorwaarden worden gesteld
naast de gebruikelijke voorwaarden
zoals behandeld in B1 bij de gronden
waarop de aanvraag kan worden
afgewezen. Zo dient onder meer te
worden voldaan aan het middelenver-
eiste, dient vast te staan dat het reis-
document van de vreemdeling gele-
genheid biedt om na afloop van de
behandeling terug te keren naar het
land van herkomst, en mag tegen het
verblijf van de vreemdeling geen

bezwaar bestaan uit een oogpunt van
openbare rust, openbare orde of
nationale veiligheid. 

Ad a. De omstandigheid dat
Nederland het meest aangewezen land
is kan verband houden met: 
– de aard van de ziekte;
– een bijzondere specialisatie hier te
lande;
– andere factoren waardoor behande-
ling elders voor de betrokkene minder
aangewezen is; hierbij dient met
nadruk niet gedacht te worden aan
financiële omstandigheden. 

Ter beoordeling van de vraag of de
beoogde behandeling in Nederland
dient plaats te vinden, wordt advies
ingewonnen van het BMA. De proce-
dure hiervoor is beschreven in para-
graaf 1.1.

Ad b. Ter beoordeling van de vraag
of de medische behandeling noodza-
kelijk is wordt advies ingewonnen
van het BMA.

Ad c. De financiering van de medi-
sche behandeling dient deugdelijk te
zijn geregeld. Hiertoe moet worden
aangetoond dat een toereikende ziek-
tekostenverzekering is afgesloten of
dat de kosten door een ziekenfonds
worden gedekt. Dit laatste geval kan
zich met name voordoen als het
gezinsleden van buitenlandse werkne-
mers betreft. Een ziektekostenverze-
kering die wordt bekostigd uit de
openbare middelen wordt niet als toe-
reikend beschouwd.

In beginsel wordt geen genoegen
genomen met een garantverklaring
van een referent. 
Bij onvoldoende financiële zekerheid
wordt de aanvraag om een verblijfs-
vergunning afgewezen. In twijfelge-
vallen wordt de aanvraag, met
gebruikmaking van formulier M63,
aan de IND voorgelegd. 
Gevallen als hier bedoeld, moeten
met grote zorgvuldigheid worden
bezien, omdat de met behandeling of
verpleging gemoeide kosten zeer aan-
zienlijk kunnen zijn. 

In het geval de geldigheidsduur van
het document voor grensoverschrij-
ding korter is dan de periode waar-
voor de verblijfsvergunning zou wor-
den verleend, dan wordt de
verblijfsvergunning verleend met een
geldigheidsduur die één maand korter
is dan de termijn gedurende welke de
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vreemdeling op grond van een geldig
document voor grensoverschrijding
kan terugkeren naar het land door
welks autoriteiten het is afgegeven
(artikel 3.68 Vreemdelingenbesluit). 

Indien een aanvraag in verband
met het ondergaan van een medische
behandeling wordt ingediend en niet
wordt voldaan aan de in artikel 3.46
Vreemdelingenbesluit genoemde
cumulatieve voorwaarden, moet de
aanvraag worden afgewezen. Daarna
kunnen eventueel de uitzettingsbelem-
meringen van artikel 64
Vreemdelingenwet worden beoor-
deeld, wanneer de vreemdeling zich
bevindt in de situatie waarin de wer-
king van een besluit tot afwijzing van
de aanvraag of de intrekking van de
verblijfsvergunning niet (langer) is
opgeschort. Verwezen wordt naar
hetgeen hierover is bepaald in A4/7.

2.2  Voorwaarden als de vreemdeling
gemeenschapsonderdaan is
Indien de vreemdeling een gemeen-
schapsonderdaan is in de zin van arti-
kel 1, aanhef en onder e,
Vreemdelingenwet, geldt niet het ver-
eiste dat Nederland naar het oordeel
van de Minister het meest aangewe-
zen land voor de medische behande-
ling dient te zijn. Voor het overige is
het bepaalde in hoofdstuk 8, tweede
afdeling, paragraaf 2,
Vreemdelingenbesluit van toepassing.
Zie ook B10.

2.3  Voorwaarden als de vreemdeling
de Surinaamse nationaliteit heeft
Artikel 3.47 Vreemdelingenbesluit
bepaalt dat aan een vreemdeling van
Surinaamse nationaliteit, die op medi-
sche indicatie en in het bezit van een
daartoe afgegeven visum naar
Nederland is gekomen, een vergun-
ning kan worden verleend voor zover
de medische behandeling in
Nederland zes maanden na inreis nog
noodzakelijk is. 
Dit vloeit voort uit bijlage 1 bij de
Overeenkomst tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek
Suriname van 23 januari 1981 (Trb.
1981, 35). In deze situatie wordt dus
niet getoetst of Nederland het meest
aangewezen land is. Wel moet de
financiering van de medische behan-
deling nog deugdelijk zijn.
Over de vraag of de medische behan-
deling in Nederland noodzakelijk is,
adviseert het BMA. Zie ook B11/14.

2.4  Afhankelijke gezinsleden
Voor gezinshereniging en gezinsvor-
ming zijn de gebruikelijke voorwaar-
den van toepassing (zie hoofdstuk
B2).
Indien er een verblijfsvergunning aan
een kind wordt verstrekt en de in
Nederland aanwezig zijnde ouder of
ouders het kind verzorgt of verzor-
gen, kan aan hen een verblijfsvergun-
ning worden verleend onder de beper-
king: ‘verblijf bij —-’ met de
toevoeging ‘arbeid niet toegestaan’,
voor zover het geen gemeenschapson-
derdanen betreft.

2.5  Bevoegdheid
De korpschef is slechts bevoegd de
aanvraag in te willigen indien de
vreemdeling in het bezit is van een
geldige machtiging tot voorlopig ver-
blijf (mvv). Indien de vreemdeling
niet in het bezit is van een mvv, is de
korpschef bevoegd de aanvraag af te
wijzen. Verwezen wordt tevens naar
het bepaalde in B1/2.2.1 met betrek-
king tot het eventueel verlenen van
vrijstelling van het mvv-vereiste.

Indien hij meent dat de vreemde-
ling, hoewel in bezit van een geldige
mvv, niet in aanmerking komt voor
medische behandeling in Nederland
(bijvoorbeeld omdat zich één van de
algemene afwijzingsgronden voordoet,
zoals gevaar voor de openbare orde),
dient hij de aanvraag voor te leggen
aan de IND.

Indien de korpschef van mening is
dat het, gelet op de gezondheid van
de vreemdeling of één van zijn gezins-
leden, niet verantwoord is om te rei-
zen of indien de betrokkene een
beroep doet op artikel 64
Vreemdelingenwet, dan rapporteert
hij zulks schriftelijk aan de IND
onder vermelding van alle ter zake
doende feiten en omstandigheden. Zie
verder A4/7.

2.6  Beperking en arbeidsmarktaante-
kening
De verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd op grond van artikel 14
Vreemdelingenwet wordt verleend
onder de beperking: 
‘Medische behandeling’. 
De arbeidsmarktaantekening luidt:
‘arbeid niet toegestaan’ voor zover
het geen gemeenschapsonderdanen
betreft. Aan de verblijfsvergunning
wordt het voorschrift verbonden van
het sluiten van een voldoende ziekte-
kostenverzekering, met inbegrip van

de kosten die verbonden zijn aan
opname en verpleging in een sanato-
rium of een psychiatrische inrichting,
tenzij de vreemdeling reeds verplicht
verzekerd is krachtens de
Ziekenfondswet.

2.7  Voortgezet verblijf

Artikel 3.51  Vreemdelingenbesluit
1. De verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14
van de Wet, kan onder een beper-
king, verband houdend met voortge-
zet verblijf worden verleend aan de
vreemdeling, die drie jaren in
Nederland verblijft als houder van
een verblijfsvergunning onder een
beperking verband houdend met: (…)
b. het ondergaan van medische
behandeling, voor zover die medische
behandeling naar het oordeel van
Onze Minister gedurende ten minste
nog één jaar in Nederland noodzake-
lijk zal zijn. (…)
2. De verblijfsvergunning kan worden
verleend, indien in de in het eerste lid
bedoelde periode is voldaan aan de
voorwaarden voor het verlengen van
de geldigheidsduur van de oorspron-
kelijke verblijfsvergunning. (…)
4. De aanvraag wordt niet afgewezen
op grond van artikel 16, eerste lid,
onder c van de Wet. 

Artikel 3.60  Vreemdelingenbesluit
In afwijking van artikel 3.57 kan de
verblijfsvergunning onder de beper-
king verband houdend met medische
behandeling worden verleend voor
vijf jaren, indien de medische behan-
deling naar verwachting van Onze
Minister blijvend aan Nederland is
gebonden. 

De verblijfsvergunning voor het
ondergaan van medische behandeling
is van tijdelijke aard en wordt ver-
leend voor de duur van de behande-
ling met een maximum van een jaar.
Houders van de verblijfsvergunning
voor het ondergaan van medische
behandeling komen niet in aanmer-
king voor een verblijfsvergunning
regulier voor onbepaalde tijd als
bedoeld in artikel 20
Vreemdelingenwet. Zolang de vreem-
deling nog voldoet aan de beperking,
kan de vergunning steeds voor de
duur van ten hoogste een jaar worden
verlengd. 

Na drie jaar verblijf als houder van
een verblijfsvergunning onder de
beperking voor het ondergaan van
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medische behandeling kan de vreem-
deling op grond van artikel 3.51, eer-
ste lid, aanhef en onder b
Vreemdelingenbesluit een aanvraag
doen voor een verblijfsvergunning
onder een beperking verband hou-
dend met voortgezet verblijf, indien
de medische behandeling naar het
oordeel van de Minister nog voor ten
minste één jaar noodzakelijk zal zijn.
De vreemdeling moet gedurende de
gehele periode hebben voldaan aan
de voorwaarden voor verlenging van
de geldigheidsduur van de oorspron-
kelijke verblijfsvergunning. 
Het verblijfsrecht blijft tijdelijk van
aard tot het moment waarop de ver-
blijfsvergunning is gewijzigd in een
verblijfsvergunning voor voortgezet
verblijf. 

Indien buiten enige twijfel vaststaat
dat de medische behandeling blijvend
aan Nederland is gebonden, kan de
verblijfsvergunning voor medische
behandeling op grond van artikel
3.60 Vreemdelingenbesluit worden
verleend voor de duur van vijf jaar.
Deze geldigheidsduur kan reeds aan
de verblijfsvergunning voor medische
behandeling worden verbonden indien
bij de eerste aanvraag blijkt dat de
medische behandeling blijvend aan
Nederland is gebonden. Dit zal in de
regel blijken uit de resultaten van een
onderzoek door het BMA. Na drie
jaren kan de vreemdeling een ver-
blijfsvergunning onder een beperking
verband houdend met voortgezet ver-
blijf worden verleend. De arbeids-
marktaantekening luidt: ‘arbeid uit-
sluitend toegestaan indien werkgever
beschikt over TWV’.

3. Medische noodsituatie

3.1  Algemeen
In de gevallen waarin niet wordt vol-
daan aan de in artikel 3.46
Vreemdelingenbesluit genoemde voor-
waarden, kan de Minister ingevolge
artikel 3.4, lid 3,
Vreemdelingenbesluit een verblijfsver-
gunning voor bepaalde tijd als
bedoeld in artikel 14
Vreemdelingenwet verlenen onder een
andere beperking dan genoemd in het
eerste lid. Ingevolge artikel 3.5, lid 3
Vreemdelingenbesluit gaat het hier
om een verblijfsrecht van tijdelijke
aard. 

3.2  Definitie
Onder medische noodsituatie wordt

verstaan: die situatie waarbij betrok-
kene lijdt aan een stoornis, waarvan
op basis van de huidige medisch-
wetenschappelijke inzichten vast staat
dat het achterwege blijven van behan-
deling op korte termijn zal leiden tot
overlijden, invaliditeit of een andere
vorm van ernstige geestelijke of licha-
melijke schade.

3.3  Voorwaarden
De medische noodsituatie ligt in het
verlengde van de aanvraag in verband
met medische behandeling en hoeft
derhalve niet separaat te worden aan-
gevraagd indien in de oorspronkelijke
aanvraag verblijf wegens medische
redenen werd gevraagd.

Om in aanmerking te komen voor
een verblijfsvergunning in verband
met deze uitzonderingsbepaling dient
betrokkene zich in Nederland te
bevinden en dient sprake te zijn van
een medische noodsituatie van lang-
durige aard (waarmee bedoeld wordt
dat de medische behandeling ter
voorkoming van het ontstaan van
deze noodsituatie naar verwachting
langer dan één jaar zal duren) waar-
van de behandeling niet in het land
van herkomst of ander land waarheen
betrokkene zich kan verwijderen kan
plaatsvinden. Het enkele feit dat de
kwaliteit van de gezondheidszorg hier
te lande gunstig afsteekt bij die van
het land waarheen betrokkene kan
uitreizen dan wel de behandelmoge-
lijkheden aldaar door financiële
omstandigheden beïnvloed worden,
vormt onvoldoende grond om in dit
verband verblijf toe te staan.

Voor de te volgen handelwijze bij
het inschakelen van het BMA wordt
verwezen naar paragraaf 1.1.

Ingevolge artikel 16
Vreemdelingenwet juncto artikel 3.72
Vreemdelingenbesluit kan onder
omstandigheden vrijstelling worden
verleend van het paspoortvereiste.
Blijkens de nota van toelichting bij
laatstgenoemd artikel vormt het
ondergaan van een medische behan-
deling in Nederland daartoe in het
algemeen onvoldoende aanleiding,
aangezien het enkele ondergaan van
een medische behandeling de vreem-
deling in het algemeen niet belet om
zich tot zijn ambassade of consulaat
te wenden. Gelet hierop kan derhalve
slechts in geval van zeer bijzondere
individuele omstandigheden vrijstel-
ling worden verleend van het pas-
poortvereiste.

Indien het gelet op de gezondheids-
toestand van de vreemdeling niet ver-
antwoord is om te reizen, wordt de
aanvraag ingevolge artikel 17, lid 1
onder c, Vreemdelingenwet niet afge-
wezen wegens het ontbreken van een
machtiging tot voorlopig verblijf.
In de overige gevallen kan ingevolge
artikel 3.71, lid 4,
Vreemdelingenbesluit vrijstelling wor-
den verleend van het mvv-vereiste
indien de terugkeer van de vreemde-
ling in verband met de medische
noodsituatie zal leiden tot een onbil-
lijkheid van overwegende aard.

In afwijking van het bepaalde in
hoofdstuk B1 van de
Vreemdelingencirculaire wordt de
aanvraag die is ingediend door een
vreemdeling ten aanzien van wie is
vastgesteld dat hij in een medische
noodsituatie verkeert niet afgewezen
om de reden dat hij niet duurzaam en
zelfstandig beschikt over voldoende
middelen van bestaan.

De bepalingen omtrent het voort-
gezet verblijf van paragraaf 2.7 zijn
op deze vreemdelingen niet van toe-
passing, gelet op het bijzondere
karakter van het beleid inzake medi-
sche noodsituatie.

3.4  Bevoegdheid
Indien de korpschef van mening is
dat de vreemdeling, hoewel niet in het
bezit van een geldige machtiging tot
voorlopig verblijf, in aanmerking
komt voor medische behandeling in
Nederland omdat er sprake is van een
medische noodsituatie, dient hij de
aanvraag voor te leggen aan de IND.

3.5  Beperking en arbeidsmarktaante-
kening
De verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd op grond van artikel 14
Vreemdelingenwet wordt verleend
onder de beperking: ‘verblijf vanwege
medische noodsituatie’. In de beschik-
king wordt aangegeven dat betrokke-
ne verblijf wordt toegestaan wegens
een medische noodsituatie. De
arbeidsmarktaantekening luidt:
‘arbeid niet toegestaan.’ 
3.6  Afhankelijke gezinsleden
De (huwelijks)partner alsmede de tot
het gezin behorende kind(eren) die
afhankelijk zijn van een vreemdeling
aan wie in verband met een medische
noodsituatie een verblijfsvergunning
is verleend, respectievelijk de verzor-
gende ouder(s), en die in Nederland
verblijven, kunnen in deze situatie
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met toepassing van artikel 3.71, lid 4,
Vreemdelingenbesluit worden vrijge-
steld van het mvv-vereiste. 
In afwijking van het bepaalde in
hoofdstuk B1 van de Vreemdelingen-
circulaire wordt voorts de aanvraag
niet afgewezen om de reden dat de
hoofdpersoon niet duurzaam en zelf-
standig beschikt over voldoende mid-
delen van bestaan.

Gelet op het bepaalde in artikel 3.13
Vreemdelingenbesluit kunnen deze
gezinsleden in het bezit worden gesteld
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd omdat van hen in
redelijkheid niet kan worden verlangd
dat zij terugkeren naar het land van
herkomst. Om te verzekeren dat de
gezinsleden slechts verblijf krijgen
gedurende de medische behandeling
van de hoofdpersoon, wordt aan hen
een verblijfsvergunning verleend onder
de beperking: ‘verblijf vanwege medi-
sche noodsituatie — (naam hoofdper-
soon)’ met dezelfde geldigheidsduur
als die van de hoofdpersoon. 
De arbeidsmarktaantekening luidt:
‘arbeid niet toegestaan’. 

De bepalingen omtrent het voort-
gezet verblijf van hoofdstuk B2 zijn
op deze gezinsleden niet van toepas-
sing gelet op het bijzondere karakter
van het beleid inzake medische nood-
situatie.

3.7  Schema
Om een vereenvoudigd inzicht te ver-
krijgen welke situatie kan leiden tot
een verblijfsvergunning in verband
met een medische noodsituatie, is een
schema bijgevoegd. Benadrukt wordt
dat dit schema niet als vervanging
dient voor deze tekst, maar slechts als
aanvullend hulpmiddel mag worden
gebruikt.”

Tot slot
Dit TBV treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 april 2001. Bovenstaande
wijzigingen zullen zo spoedig moge-
lijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt. 

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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