
 

Model M54   Aanvraagformulier verstrekkingen RvA 1997 
 
 
 
 
1. Aanvrager 
V-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 vreemdelingen, 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 tuberculosebestrijding van de GG(&G)D van de gemeente……………….. 
� Een verklaring van de medisch specialist, werkzaam te…………………….. 
 
Dit aanvraagformulier dient vergezeld te gaan van een medische verklaring en ondertekend te zijn door een arts/ medisch  
specialist. Zonder deze bijgevoegde verklaring wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 
 
De aanvrager verklaart door middel van ondertekening van dit aanvraagformulier, in verband met de medische beoordeling 
van zijn aanvraag om in aanmerking te komen voor de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën  
vreemdelingen 1997 (Rva 1997), alsmede een (eventuele) aanvraag om toelating tot Nederland, akkoord te gaan met het 
inwinnen van inlichtingen omtrent zijn/ haar gezondheid door het Bureau Medische advisering (BMA) bij de IND bij de 
behandelende arts/ medische specialist (conform model M39-A Vc 2000) en machtigt deze de gevraagde gegevens te 
verstrekken. 
De aanvrager verklaart tevens, in verband met de beoordeling of sprake is van een medisch beletsel in de zin van artikel 64 
Vw, de behandelend arts/ medische 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 aanvrager niet kan reizen en 
gedurende welke periode er sprake is van de gestelde medische beletselen. 
 
5. Categorie voorzieningen 
De aanvrager doet een beroep op de Rva 1997 en verzoekt om: 
(aankruisen wat van toepassing is) 
 
� Een financiële toelage en een dekking van de medische verstrekkingen overeenkomstig de door COA getroffen 

ziektekostenregeling. 
� Opvang en onderdak in een opvangcentrum (dit is inclusief een financiële toelage en een dekking van de medische 

verstrekkingen overeenkomstig de door COA getroffen ziektekostenregeling) 
� Een dekking van de medische verstrekkingen overeenkomstig de door COA getroffen ziektekostenregeling (bij verblijf 

in een ziekenhuis of enige andere medische opvang) 
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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 (eventuele) kind(eren) in buitenland; 
� Gehuwd, echtgeno(o)t(e) en (eventuele) kind(eren) in Nederland echtgeno(o)t(e) en kind(eren), wel/ niet* in bezit van 

verblijfstitel of Nederlandse nationaliteit; 
� Samenwonend, partner en (eventuele) kind(eren) in Nederland, partner en kind(eren) wel/ niet* in bezit van verblijfstitel 

of Nederlandse nationaliteit 
 
7. Persoonsgegevens van de (huwelijkse) partner (indien van toepassing) 
V-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…………………….. 
 
8. (Meegereisde) kinderen (indien van toepassing) 
 
 
Kind 
M / V 

Naam en 
voorletters 

V-nummer IND –
dossiernummer 
 
 

Geboortedatum Datum 
aanmelding/ 
verblijfsaanvraag 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
 
 
9. Financiële gegevens van de aanvrager en de aanwezige gezinsleden 
* (aankruisen wat 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 hij noch één van zijn gezinsleden beschikt over voldoende middelen om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Indien deze verklaring in strijd met de waarheid is ingevuld eindigen de 
verstrekkingen. 
 
11. Bankrelatie van de aanvrager 
Als een toelage wordt toegekend dan moet deze worden toegekend via de volgende bank – of girorekening: 
Rekeningnummer………………………………..Ten name van:…………………………………… 
 
 
De aanvrager verklaart ermee bekend te zijn en gaat ermee akkoord dat het COA de persoonsgegevens verwerkt in het kader 
van de uitvoering van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Daarbij worden de navolgende soorten van 
persoonsgegevens verwerkt: 
- Algemene persoonsgegevens, ondermeer naam, adres, nationaliteit, geboortedatum en plaats, burgerlijke staat en 

financiële gegevens; 
- Bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in art.16 van de WBP, specifiek de medische gegevens. 
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De persoonsgegevens die over de aanvrager worden verwerkt, zijn bestemd voor de navolgende doeleinde: Het beschikbaar 
hebben van de meest recente gegevens i.v.m de opvang bij het COA om een adequaat opvangbeleid te kunnen ontwikkelen, 
bepalen en uitvoeren. 
Het is mogelijk dat uw gegevens betreffende de opvangrechtelijke positie worden verstrekt aan andere 
bestuursorganen, indien zij deze behoeven ter uitvoering van hun taak. Andere bestuursorganen kunnen tevens 
aan het COA persoonsgegevens over u verstrekken, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Wet COA. 
Verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking is het bestuur van het COA. In het geval u vragen heeft over 
deze gegevensverwerking, kunt u schriftelijk contact opnemen met: Het COA, Afdeling Juridische Zaken o.v.v 
Wet bescherming persoonsgegevens, Postbus 3002, 2280ME te Rijswijk. 
Dit is tevens het adres waar u een schriftelijk verzoek kunt indienen voor een volledig overzicht van de over u 
verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u onder omstandigheden verzoeken uw 
persoonsgegevens te wijzigen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. 
 
 
 
 
De aanvrager verklaart alle gegevens in dit formulier naar waarheid te hebben verstrekt: 
 
Datum:      
 
 
 
Handtekening aanvrager:  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 of h Vw en kan analoog aan de situatie als 

bedoeld in artikel 64 worden behandeld. 
 
Indien er sprake is van acuut besmettingsgevaar of ziekenhuisopname waardoor 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). 
 
Datum:     Verklaring Vreemdelingendienst/ IND te 
     ………………………………………….. 
     Naam……………………………………. 
     Telefoonnummer………………………... 

 
 

     
 
Barcode van COA-uitvoeringsorganisatie 
…………………………………………. 
 
Aanvraagnummer van COA: 
……………………………. 
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Algemene toelichting 
Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor vreemdelingen, wier vertrek uit Nederland met het oog op hun gezondheidstoestand 
of die van één van hun gezinsleden niet verantwoord is te achten 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 situatie 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 dekking van de medische verstrekkingen, overeenkomstig 
de door COA getroffen ziektekostenregeling. Dit betekent dat zij aanspraak kunnen maken op opvang en onderdak in een 
opvangcentrum, dan wel aanspraak kunnen maken op verblijf buiten een opvangcentrum, de zgn. administratieve plaatsing. 
Het recht op voorzieningen ontstaat pas op het moment dat in het individuele geval hiertoe door het COA 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 vreemdeling in 
procedure die zich feitelijk in dezelfde medische situatie bevindt en een beroep doet op de Regeling verstrekkingen 
asielzoekers en andere categorieën  vreemdelingen 1997 (Rva 1997) 
 
Procedure 
Voor de dekking van de kosten van medische verstrekkingen dient de aanvrager 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 toegezonden aan: 
 
het Centraal Bureau van het COA 
t.a.v. Afdeling Plaatsing/Instroom, directie Huisvesting 
Postbus 3002 
2280 ME  Rijswijk 
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