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Vul het verwijzingsformulier in voordat u een afspraak maakt bij de 
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Zie ook voor informatie 
over de GGD: www.ggd.nl. Het ingevulde en door de GGD ondertekende 
formulier, waaruit blijkt dat u een tbc-onderzoek hebt ondergaan, dient 
binnen drie maanden na de afgifte van uw verblijfsdocument door de 
IND te zijn ontvangen van de GGD.

De verplichting voor het onderzoek geldt niet als u de nationaliteit hebt 
van één van de landen genoemd in de bijlage ‘Vrijstelling tbc-plicht’. 
De verplichting voor het onderzoek geldt ook niet als u een EG-verblijfs-
vergunning hebt voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander 
EU-land of zijn/haar gezinslid bent en in een ander EU-land reeds als 
gezinslid van de lang durig ingezetene bent toegelaten.

Om een verblijfsvergunning te verkrijgen, moet u (of de persoon die u 
vertegenwoordigt) bereid zijn een onderzoek naar en - indien nodig - 
behandeling van tuberculose (tbc) te ondergaan. Wanneer u samen met 
uw aanvraag de ingevulde intentieverklaring tbc-onderzoek bij de IND 
indient (en u ook aan alle overige voorwaarden voldoet), verleent de IND 
u zo snel als mogelijk een verblijfsvergunning.

U krijgt deze vergunning onder de nadrukkelijke voorwaarde dat u ook 
daadwerkelijk binnen drie maanden na afgifte van uw verblijfsdocument 
een tbc-onderzoek ondergaat. Mocht na afgifte van het verblijfsdocument 
blijken dat u - ondanks ondertekening van de intentieverklaring - niet 
binnen de termijn van drie maanden een tbc onderzoek heeft onder-
gaan, zal dit tot intrekking van de verleende vergunning kunnen leiden.

Voor het ondergaan van het tbc-onderzoek dient u een afspraak te 
maken met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Bij deze 
afspraak moet u het verwijzingsformulier zo volledig mogelijk ingevuld 
(deel 1) meenemen.

1.1  Hoe bent u naar Nederland gekomen?

1.2  V-nummer (indien bekend)

1.3  Naam

1.4  Geslacht en geboortedatum

1.5  Geboorteplaats

1.6  Geboorteland

1.7  Nationaliteit

1  Gegevens van de te onderzoeken vreemdeling (de aanvrager)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzoekt de directeur van de Gemeenschappelijke  
Gezondheidsdienst (GGD) de hierna te noemen persoon te onderzoeken op tuberculose (aan de  
ademhalingsorganen), als bedoeld in de Vreemdelingencirculaire.

> De vreemdeling (de aanvrager) vult dit gedeelte (deel 1) in

n	 Met n	 Zonder  een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is           Dag  Maand  Jaar

n	 Man n	 Vrouw             

|

|

|
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1.8  Woonadres (in Nederland)

1.9  Burgerlijke staat

1.10  Paspoortgegevens

1.11.1  Heeft u een echtgeno(o)t(e) of  
(geregistreerd) partner?

1.11.2 Naam

1.11.3 Geslacht

1.11.4 Woonadres

1.11.5 Nationaliteit

2  Verklaring GGD-arts

2.1  Naam GGD

2.2  Naam arts

2.3  Nummer en datum onderzoek

2.4  Plaats en datum

2.5  Handtekening arts

2.6  Verklaring op sturen

Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

   |
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 ongehuwd n	 gehuwd n	 geregistreerd partnerschap   n	 gescheiden n	 weduwe/weduwnaar

Nummer              Land

|                |
Geldig van (datum)            Geldig tot (datum)

|                |

n	 Nee       > Ga naar 2 ‘Verklaring GGD-arts’
n	 Echtgeno(o)t(e)    > Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in
n	 (Geregistreerd) partner  > Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is

n	 Man n	 Vrouw

Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

   |

|

Ondergetekende, als geneeskundige verbonden aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, verklaart  
dat hij/zij de in dit formulier genoemde vreemdeling onder onderstaand nummer, ten behoeve van de  
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, heeft onderzocht op tuberculose (aan de ademhalingsorganen).

> De GGD-arts vult dit gedeelte (deel 2) in

|

|
Nummer onderzoek             Dag  Maand  Jaar

|                  

Plaats                 Dag  Maand  Jaar

|                  

|

>  De GGD stuurt deze verklaring volledig ingevuld en ondertekend op naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst. 
Gebruik het adres dat van toepassing is op de situatie van de vreemdeling.

Heeft de vreemdeling een aanvraag ingediend voor het verblijfsdoel arbeid, wetenschappelijk onderzoeker,  
arbeid als kennismigrant, vermogende vreemdeling, lerend werken, seizoenarbeid, of studie?

Ja  	 Immigratie-en Naturalisatiedienst   Nee 	Immigratie-en Naturalisatiedienst 
   Postbus 5, 9560 AA Ter Apel        Postbus 17, 9560 AA Ter Apel

Verwerking van persoonsgegevens 
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding 
of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is.  
Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan 
de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook 
rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen 
over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw 
gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.


