
Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire TBV 2001/31

Aan: de Korpschefs van de
Politieregio’s; de Staf van de
Koninklijke Marechaussee
i.a.a.: de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid
Datum: 1 oktober 2001
Ons kenmerk: 2798750/00/IND
Code: TBV 2001/31
Juridische achtergrond: Koppelingswet;
artikel 25 Vw (oud); artikel 64 Vw;
hoofdstukken A6/7 en B16 Vc 1994;
hoofdstuk A4/7 Vc 2000; RvA 1997
Geldigheidsduur: Een jaar vanaf datum
publicatie Staatscourant
Bijlage(n): Aanvraagformulier voor
Rva-verstrekkingen
Onderwerp: Uitvoering van de uitbrei-
ding van de Rva 1997 voor vreemdelin-
gen bij wie een verbod op uitzetting op
grond van art. 25 Vw (oud)/art. 64 Vw
is vastgesteld en vreemdelingen in proce-
dure die zich feitelijk in dezelfde medi-
sche situatie bevinden als vreemdelingen
die vallen onder het bereik van art. 25
Vw (oud)/art. 64 Vw

1. Inleiding
Met de inwerkingtreding van de
Koppelingswet per 1 juli 1998 kunnen
vreemdelingen, die zonder verblijfsver-
gunning in Nederland verblijven, geen
aanspraak meer maken op onder meer
een uitkering krachtens de Algemene
Bijstandswet en de verplichte verzeke-
ring ingevolge de Ziekenfondswet. Bij
circulaire van 30 juni 1998 (kenmerk
704303/98/IND) bent u onder meer
geïnformeerd over de toepassing van de
Regeling verstrekkingen asielzoekers en
andere categorieën vreemdelingen 1997
(Rva 1997) voor vreemdelingen die
wegens een medisch beletsel ex artikel
25 Vreemdelingenwet (oud) niet kun-
nen worden uitgezet. Volgens die circu-
laire wordt conform artikel 45 lid 2
Voorschrift vreemdelingen (oud) door
de korpschef in de reis- en identiteits-
papieren van de vreemdeling een aante-
kening ‘uitstel vertrek tot …(datum).
Arbeid is niet toegestaan’ geplaatst.
Vervolgens verwijst de korpschef de

vreemdeling, die aangeeft niet zelfstan-
dig over voldoende middelen van
bestaan te beschikken, naar zo moge-
lijk het dichtstbijzijnde opvang- of
asielzoekerscentrum, verder te noemen
centrum.

De toenmalige Staatssecretaris van
Justitie heeft in zijn brief aan de
Tweede Kamer van 23 november 1998
kenbaar gemaakt dat vreemdelingen in
procedure omtrent hun verblijfsrecht,
die zich feitelijk in dezelfde medische
situatie bevinden als vreemdelingen, die
vallen onder het bereik van artikel 25
Vreemdelingenwet (oud), ook voor de
Rva 1997 in aanmerking kunnen
komen, mocht dit nodig zijn. Door
middel van dit TBV informeer ik u
over de afspraken die tussen de uitvoe-
rende instanties zijn gemaakt ten aan-
zien van de uitvoering van bovenge-
noemde regeling. Dit TBV gaat
vergezeld van een aanvraagformulier
voor Rva-verstrekkingen (zie bijlage)
waarvan gebruik dient te worden
gemaakt bij deze procedure.

Dit TBV regelt de procedure welke
reguliere vreemdelingen, die gezien hun
medische situatie niet kunnen reizen,
moeten volgen teneinde aanspraak te
kunnen maken op Rva-voorzieningen.
Deze aanspraak op Rva-voorzieningen
staat los van de beoordeling van de
aanvraag om een verblijfsvergunning.
Met andere woorden dit TBV heeft
geen consequenties voor de statusbepa-
ling. Ten aanzien van asielzoekers
bestaat reeds een regeling genoemd in
hoofdstuk C5/20.4.3 en C5/21.2.2
Vreemdelingencirculaire 2000.
Hierna zal alleen verwezen worden
naar de artikelen van de
Vreemdelingenwet 2000 (hierna
Vreemdelingenwet), het Voorschrift
vreemdelingen 2000 en de
Vreemdelingencirculaire 2000, maar
uiteraard is het onderstaande ook van
toepassing op zaken van voor 1 april
2001.

2. Categorieën vreemdelingen die het
betreft
Met de inwerkingtreding van de
Koppelingswet op 1 juli 1998, is een
tweede categorie vreemdelingen onder

de werking gebracht van de Regeling
verstrekkingen asielzoekers en andere
categorieën vreemdelingen 1997(Rva
1997). Naast de categorie vreemdelin-
gen van wie de uitzetting achterwege
blijft wegens een medisch beletsel ex
artikel 64 Vreemdelingenwet (alsmede
de gezinsleden van wie eveneens de uit-
zetting aan de orde is), betreft het de
categorie vreemdelingen die in procedu-
re zijn over hun verblijfsrecht en zich
feitelijk in dezelfde medische situatie
bevinden als de vreemdeling, die
wegens een medisch beletsel ex artikel
64 Vreemdelingenwet niet kan worden
uitgezet, alsmede zijn gezinsleden.
De vreemdeling verblijft op grond van
artikel 8 onder f Vreemdelingenwet
rechtmatig in Nederland. Verwijdering
uit Nederland is derhalve niet aan de
orde. De vreemdeling bevindt zich fei-
telijk in dezelfde medische situatie als
een vreemdeling bij wie wegens een
medisch beletsel ex artikel 64
Vreemdelingenwet een opschorting van
de uitzetting zou plaatsvinden (analo-
gieredenering). De korpschef dient in
het individuele geval na te gaan of de
betreffende vreemdeling voldoet aan de
volgende cumulatieve voorwaarden:
– de vreemdeling is in procedure
omtrent zijn verblijfsrecht (dan wel niet
in procedure zodat eventueel artikel 64
Vreemdelingenwet kan worden toege-
past);
– de vreemdeling kan (behoudens
medische zorg) geen aanspraak maken
op andere voorzieningen; en
– de vreemdeling is in het bezit van een
verklaring van de behandelende arts
waarin objectieve medische gegevens
van de vreemdeling zijn aangegeven.

3. Procedure aanmelding 
Voor de procedure t.a.v. vreemdelingen
van wie de uitzetting om gezondheids-
redenen niet verantwoord is te achten,
wordt verwezen naar hoofdstuk A4/7
Vreemdelingencirculaire 2000. Deze
procedure kan naar analogie worden
toegepast op vreemdelingen die in pro-
cedure zijn en zich in dezelfde situatie
bevinden als vreemdelingen van wie de
uitzetting wordt opgeschort o.g.v. art.
64 Vreemdelingenwet.
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Aangezien een vreemdeling, die in pro-
cedure is omtrent zijn verblijfsrecht
juridisch niet onder het bereik van arti-
kel 64 Vreemdelingenwet valt, kan de
korpschef volstaan met een aanteke-
ning: ‘betrokkene kan analoog aan
artikel 64 Vreemdelingenwet worden
behandeld’ in het bijzonderhedenblok
van het Vreemdelingenadministratie-
systeem.

4. Voorzieningen
De Rva 1997 is als ministeriële regeling
vastgesteld door de Staatssecretaris van
Justitie en wordt uitgevoerd door het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
(COA). De regeling voorziet in de vol-
gende verstrekkingen:
– onderdak;
– een wekelijkse financiële toelage;
– een eenmalige bijdrage aan kleedgeld;
– dekking van de kosten van medische
verstrekkingen overeenkomstig een
daartoe te treffen ziektekostenverzeke-
ring;
– recreatieve en educatieve activiteiten;
– een verzekering tegen de financiële
gevolgen van wettelijke aansprakelijk-
heid;
– betaling van buitengewone kosten.

De Rva 1997 voorziet in de moge-
lijkheid van een zogenaamde adminis-
tratieve plaatsing indien betrokkene
behalve de overige verstrekkingen geen
gebruik maakt of behoeft te maken van
het onderdak in een opvangcentrum.
Om in aanmerking te komen voor
bovengenoemde voorzieningen dient de
vreemdeling een aanvraagformulier
voor Rva-verstrekkingen (zie bijlage)
volledig ingevuld en ondertekend bij
het COA in te dienen hetzij in persoon
hetzij door een gemachtigde. Een
gedeelte van dit aanvraagformulier
dient door de Vreemdelingendienst
ingevuld te worden. Het aanvraagfor-
mulier is zowel bij het COA als bij de
Vreemdelingendienst verkrijgbaar.

Het COA zorgt voor de betaling van
de financiële toelage en zonodig voor
de plaatsing van betrokkene en zijn
eventuele gezinsleden in een opvang-
voorziening.
De aanvrager of diens gemachtigde
wordt in kennis gesteld van de aan-
spraken op Rva-verstrekkingen en zal
het inschrijvingsbewijs voor de ziekte-
kostenregeling ontvangen. Ten behoeve
van de verstrekking van de wekelijkse
financiële toelage kan door het COA
aan de betreffende vreemdeling een
periodieke meldplicht worden opgelegd.

Wanneer betrokkene zich niet houdt
aan de periodieke meldplicht, betekent
dit dat niet langer aanspraak kan wor-
den gemaakt op opvangvoorzieningen. 

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de staatssecretaris,
de hoofddirecteur van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.

Bijlage bij TBV 2001/31

Aanvraagformulier verstrekkingen Rva
1997

Algemene toelichting
Dit formulier is uitsluitend bedoeld
voor vreemdelingen, wier vertrek uit
Nederland met het oog op hun gezond-
heidstoestand of die van één van hun
gezinsleden niet verantwoord is te ach-
ten en niet over voldoende middelen
van bestaan beschikken. Het gaat hier
om vreemdelingen die, hetzij op grond
van artikel 64 Vw wegens een medisch
beletsel, niet kunnen worden uitgezet,
hetzij vreemdelingen in procedure die
zich feitelijk in dezelfde medische situ-
atie bevinden.
Zij kunnen een beroep doen op de
Regeling verstrekkingen asielzoekers en
andere categorieën vreemdelingen 1997
(Rva 1997) en in aanmerking komen
voor een financiële toelage en een dek-
king van de medische verstrekkingen,
overeenkomstig de door COA getroffen
ziektekostenregeling. Dit betekent dat
zij aanspraak kunnen maken op
opvang en onderdak in een opvangcen-
trum, dan wel aanspraak kunnen
maken op een ZZA-uitkering ingeval
van verblijf buiten een opvangcentrum
zolang de ZZA regeling geldig of van
toepassing is. Het recht op voorzienin-
gen ontstaat pas op het moment dat in
het individuele geval hiertoe is beslist.

Begripsbepaling bij dit formulier
Aanvrager: de vreemdeling op wie de
opschorting van het vertrek van artikel
64 Vw. van toepassing is of de vreem-
deling in procedure die zich feitelijk in
dezelfde medische situatie bevindt en
een beroep doet op de Regeling ver-
strekkingen asielzoekers en andere cate-
gorieën vreemdelingen 1997 (Rva 1997)

Procedure
Voor de dekking van de kosten van
medische verstrekkingen dient de aan-
vrager zo spoedig mogelijk de aanvraag

in te dienen. Dit kan vanaf de dag dat
de Vreemdelingendienst of de IND de
benodigde verklaring heeft afgegeven.
Dit formulier wordt door of namens de
aanvrager na volledige invulling toege-
zonden aan: het Centraal Bureau van
het COA, t.a.v. Afdeling Spreiding en
Plaatsing/Instroom, Postbus 3002,
2280 ME Rijswijk

1. Aanvrager
CRV-nummer: …
IND-dossiernummer: …
Achternaam: …
Gehuwde vrouw meisjesnaam: …
Voornamen: …
Geslacht: m/v 
Geboortedatum: …
Geboorteplaats: …
Geboorteland: …
Nationaliteit: …
Datum binnenkomst in Nederland: …
Burgerlijke staat: …
Datum aanmelding korpschef: …
Datum verblijfsaanvraag: …
Doel verblijfsaanvraag: …
Stand procedure verblijfsaanvraag: …

2.Verblijfadres aanvrager
Straat en huisnummer: …
Postcode: …
Woonplaats: …
Telefoonnummer: …

3. Correspondentieadres aanvrager,
indien dit afwijkt van het verblijfadres
Straat en huisnummer: …
Postcode: …
Woonplaats: …
Telefoonnummer: …

4. Medische verklaring
Deze regeling staat open voor vreemde-
lingen, wier vertrek uit Nederland met
het oog op hun gezondheidstoestand of
die van een van hun gezinsleden niet
verantwoord is te achten. Ter staving
wordt daarbij overgelegd:
– een verklaring van de arts tuberculo-
sebestrijding van de GG(&G)D van de
gemeente …
– een verklaring van de medisch specia-
list, werkzaam te …

Dit aanvraagformulier dient vergezeld
te gaan van een medische verklaring en
ondertekend te zijn door een
arts/medisch specialist. Zonder deze bij-
gevoegde verklaring wordt de aanvraag
niet in behandeling genomen.
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De aanvrager verklaart, in verband met
de medische beoordeling van zijn aan-
vraag om in aanmerking te komen
voor de Rva 1997, alsmede een (even-
tuele) aanvraag om toelating tot
Nederland, door middel van onderteke-
ning van dit aanvraagformulier,
akkoord te gaan met het inwinnen van
inlichtingen omtrent zijn/haar gezond-
heid door het BMA bij de IND bij de
behandelende arts/medisch specialist
(conform model M39-A Vc 2000) en
machtigt deze de gevraagde gegevens te
verstrekken.
De aanvrager verklaart tevens, in ver-
band met de beoordeling of sprake is
van een medisch beletsel in de zin van
artikel 64 Vw, de behandelend
arts/medisch specialist te machtigen
gegevens te verstrekken omtrent de
tuberculosebehandeling, het al dan niet
aanwezig zijn van besmettingsgevaar en
in overige gevallen wat de reden is
waarom de vreemdeling niet kan rei-
zen.

In te vullen door Vreemdelingendienst of
IND
(aankruisen wat van toepassing is)
❑ Op de aanvrager is de situatie van
artikel 64 Vw van toepassing.
❑ De aanvrager verblijft rechtmatig in
Nederland op grond van artikel 8
onder f Vw en kan analoog aan de
situatie als bedoeld in artikel 64 Vw
worden behandeld.

Indien er sprake is van acuut besmet-
tingsgevaar of ziekenhuisopname waar-
door het voor de vreemdeling praktisch
niet mogelijk is zich te melden bij de
Vreemdelingendienst, kan de aanvrager
voor … weken vrijgesteld worden van
de meldplicht bij de
Vreemdelingendienst. 

Deze aanvraag heeft betrekking op
de periode van ..(dag)-..(maand)-
....(jaar) tot ..(dag)-..(maand)-.…(jaar).
De aanvrager verklaart alle gegevens in
dit formulier naar waarheid te hebben
verstrekt:
Datum: …
Handtekening aanvrager: …
Handtekening arts/medisch specialist:
…
Aanvraagnummer van COA: …

Verklaring Vreemdelingendienst/IND te
…
Naam: …
Telefoonnummer: …
Deze aanvrager van verstrekkingen
rechtens de Rva 1997 voldoet/voldeed

tot … aan de criteria die daarvoor zijn
gesteld
Datum: …
Barcode van COA-uitvoeringsorganisa-
tie: …

5. Categorie voorzieningen
De aanvrager doet een beroep op de
Regeling verstrekkingen asielzoekers en
andere categorieën vreemdelingen 1997
(Rva 1997) en verzoekt om:
(aankruisen wat van toepassing is)
(  Een financiële toelage en een dekking
van de medische verstrekkingen over-
eenkomstig de door COA getroffen
ziektekostenregeling conform de ZZA-
regeling
(  Opvang en onderdak in het zo moge-
lijk dichtstbijzijnde centrum (dit is
inclusief een dekking van de medische
verstrekkingen overeenkomstig de door
COA getroffen ziektekostenregeling)
(  Een dekking van de medische ver-
strekkingen overeenkomstig de door
COA getroffen ziektekostenregeling (bij
verblijf in een ziekenhuis of enige ande-
re medische opvang)

6. Gezinssamenstelling van aanvrager
(aankruisen wat van toepassing is)
❑ Alleenstaand (ook duurzaam
gescheiden)

❑ Alleenstaande ouder (ook duurzaam
gescheiden), kind(eren) in Nederland
❑ Gehuwd, echtgeno(o)t(e) en (even-
tuele) kind(eren) in buitenland
❑ Gehuwd, echtgeno(o)t(e) en (even-
tuele) kind(eren) in Nederland, echtge-
no(o)t(e) en kind(eren) wel/niet* in
bezit van verblijfstitel of Nederlandse
nationaliteit
❑ Samenwonend, partner en (eventu-
ele) kind(eren) in Nederland, partner
en kind(eren) wel/niet* in bezit van ver-
blijfstitel of Nederlandse nationaliteit

7. Persoonsgegevens van de (huwelijkse)
partner (indien van toepassing)
CRV-nummer: …
IND-dossiernummer: …
Achternaam: …
Geslacht: m/v
Gehuwde vrouw meisjesnaam: …
Voornamen: …
Geboortedatum: …
Geboorteplaats: …
Geboorteland: …
Nationaliteit: …
Burgerlijke staat: …
Datum binnenkomst in Nederland: …
Datum verblijfsaanvraag: …
Doel verblijfsaanvraag: …
Stand procedure: …
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8. (Meegereisde) kinderen (indien van toepassing)

Kind Naam en CRV- IND-dossier- Geboorte- Datum aanmelding/
m/v voorletters nummer nummer datum verblijfsaanvraag

1 … … … … … …
2 … … … … … …
3 … … … … … …
4 … … … … … …
5 … … … … … …
6 … … … … … …
7 … … … … … …

9. Financiële gegevens van de aanvrager en de aanwezige gezinsleden
*(doorstrepen wat niet van toepassing is)
Jaar en maand waarvoor de financiële gegevens gelden: maand … jaar …
Inkomen van de aanvrager: ja/nee*; zo ja, bruto per maand: …
Bijstandsuitkering aan de aanvrager: ja/nee*; zo ja, bruto per maand: …
Inkomen van de gezinsleden: ja/nee*; zo ja, bruto per maand: …
Bijstandsuitkering van de gezinsleden: ja/nee*; zo ja, bruto per maand: …

10. Verklaring van onvermogen
Hierbij verklaart de aanvrager dat noch hij noch een van zijn gezinsleden beschikt
over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voor-
zien.

11. Bankrelatie van de aanvrager
Als een toelage wordt toegekend dan moet deze worden toegekend via de volgen-
de bank- of girorekening: rekeningnummer …, ten name van …


