Aanvraagformulier Rvb

Gezinsherenigers/gezinsvormers

In te vullen door het COA
Dossiernummer
Ontvangstdatum

Versie 5.0

Inleiding
Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb).
Met dit formulier kunnen gezinsherenigers en gezinsvormers een aanvraag indienen.

Meer informatie

Alle informatie over de Rvb vindt u op www.coa.nl. Op deze site kunt u aanvraagformulieren en de officiële tekst van de regeling
downloaden. Als u vragen hebt over de Rvb-regeling of over het aanvraagformulier, kunt u op
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur bellen met de helpdesk: 0800 020 10 51.

Indienen

Het COA neemt alleen complete aanvraagformulieren in behandeling. Daarom adviseren wij u vóór verzending te controleren of:
-

u alle onderdelen heeft ingevuld;

-

u alle benodigde stukken heeft bijgevoegd;

-

u alle vakjes die van toepassing zijn heeft aangekruist;
alle handtekeningen zijn gezet.

Uw complete aanvraag stuurt u naar:

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Antwoordnummer 11009
2509 VE DEN HAAG
Een postzegel is niet nodig.
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Toelichting
Deze toelichting geeft extra informatie die u kan helpen
bij het invullen van uw aanvraagformulier. Wij adviseren
u de toelichting helemaal te lezen voordat u gaat invullen.

Specifieke informatie

Algemene informatie

Onderdeel A (pagina 4 en 5)

In aanmerking voor Rvb-verstrekkingen komen personen die

in het kader van gezinshereniging/gezinsvorming een verblijfs
vergunning hebben aangevraagd en die de beslissing op die

aanvraag in Nederland mogen afwachten. U moet rechtmatig

in Nederland verblijven. Nadat een verblijfsvergunning is

aangevraagd, tot de datum waarop de IND een beslissing

heeft genomen over de aanvraag, verblijft men rechtmatig in
Nederland. Als de beslissing op de aanvraag om de verblijfs
vergunning negatief is, kan bezwaar en/of beroep worden

aangetekend. Alleen als het ingediende bezwaar en/of beroep

een schorsende werking heeft, verblijft de vreemdeling rechtmatig
in Nederland. Als de beslissing op de aanvraag om de

verblijfsvergunning positief is, vervalt het recht op Rvb.

Wij wijzen u erop dat een aanvraag alleen in behandeling

wordt genomen als alle relevante verklaringen zijn aangekruist,
de gevraagde bijlagen zijn toegevoegd en het formulier

Hieronder staat een nadere toelichting op sommige onderdelen
van het formulier.

Een aanvraag moet door de betrokkene zelf worden ingediend.

Bij onderdeel A vult u uw persoonlijke gegevens in. Het V-nummer

is het registratienummer dat u heeft ontvangen van de IND, toen u
een verblijfsvergunning aanvroeg.

Met dit formulier kunt u één maand Rvb aanvragen. Het COA bepaalt

per maand en achteraf of er recht op een uitkering over de voorgaande

maand is. U noteert de maand waarover u een Rvb-uitkering aanvraagt.
Het is van belang dat u alle verklaringen op pagina 5 die op u van

toepassing zijn, aankruist. De eerste verklaring betreft de aanvraag
om een verblijfsvergunning die u bij de IND moet hebben ingediend.
De tweede verklaring gaat over de brief die de IND u stuurt als zij
een beslissing hebben genomen over uw aanvraag om een verblijfs
vergunning. De derde verklaring kruist u aan als u niet zelfstandig

in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Door het aankruisen
van het laatste vakje verklaart u niet in de gevangenis te zitten.

duidelijk en volledig is ingevuld en is ondertekend.

Onderdeel B (pagina 6 en 7)

is ingevuld en/of de benodigde bijlagen ontbreken, ontvangt u

-

het gezinslid dat al in Nederland verblijft en met wie de aanvrager

-

de overige gezinsleden die al in Nederland verblijven en met wie

Wanneer op het aanvraagformulier belangrijke informatie niet
een schriftelijk verzoek uw aanvraag binnen dertig dagen te
completeren. Als het COA binnen deze termijn geen reactie

van u heeft ontvangen, wordt uw aanvraag niet in behandeling
genomen. In afwachting van uw reactie kent het COA geen

Aanvragers wordt gegevens gevraagd van:
herenigd is of wil worden;

de aanvrager in Nederland een gezin heeft gevormd of wil gaan
vormen;

verstrekkingen toe.

-

beantwoorden, dan kunt u van maandag t/m donderdag van

herenigd is of wil worden moet dezelfde persoon zijn die mede het

Hebt u vragen die de website of deze toelichting niet

9.00 tot 12.00 uur bellen met de helpdesk: 0800 020 10 51.
Het behandelen van de aanvragen en het uiteindelijke

beslissen over toekenningen gebeurt aan de hand van de Rvb.

De officiële tekst van de regeling is gepubliceerd op www.coa.nl.

alle kinderen die met de aanvrager zijn meegereisd naar Nederland.

Het gezinslid dat al in Nederland verblijft en met wie de aanvrager

verzoek tot gezinshereniging bij de IND heeft ingediend. Belangrijk is
dat dit gezinslid zijn of haar handtekening plaatst onder de informatie
die over hem of haar is verstrekt.

Als u het niet eens bent met een beslissing op uw aanvraag

Onderdeel C (pagina 8)

brief die u van ons ontvangt.

uitkeringsspecificaties mee te zenden van de maand waarop de

kunt u in beroep gaan. Hoe u dit doet, staat beschreven in de
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U bent verplicht met uw aanvraag kopieën van loonstroken en/of
aanvraag betrekking heeft.

A

Onderdeel A. Aanvrager

Noteer hier uw persoonlijke gegevens.
Persoonsgegevens
V-nummer
Achternaam
Geslacht

man

vrouw

Meisjesnaam (indien gehuwd)
Voorletters
Voornamen voluit
Geboortedatum

(dag)

(maand)

(jaar)

Datum binnenkomst in Nederland

(dag)

(maand)

(jaar)

Datum aanvraag tot verblijf

(dag)

(maand)

(jaar)

Geboorteland
Nationaliteit
Burgerlijke staat

Verblijfadres
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Correspondentieadres, indien dit afwijkt van uw verblijfadres
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer van aanvrager of van vertegenwoordiger bij wie nadere informatie kan worden ingewonnen
Telefoon
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A

Onderdeel A. (Vervolg) Aanvrager

Noteer hier op welke maand en jaar deze aanvraag betrekking heeft:

Verklaringen
Kruis de voor u relevante verklaringen aan.

U verklaart dat u een aanvraag om een verblijfsvergunning heeft ingediend.

U verklaart dat u van de IND nog geen beschikking heeft ontvangen op uw aanvraag om een verblijfsvergunning.

U verklaart niet te beschikken over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien.
U verklaart geen eigen vermogen te hebben: niet in Nederland en niet in het buitenland.
U verklaart dat u niet gedetineerd bent.

Indien u inmiddels in het bezit bent van een verblijfsvergunning, heeft u de kennisgeving voor het ophalen van het verblijfsdocument
(pasje) ontvangen?
Nee

Ja, op

(dag)

(maand)

(jaar)

Ondertekening
Met de ondertekening verklaart u dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens verleent u toestemming tot
controle van uw persoonlijke gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van uw aanvraag.

Met ondertekening verklaart u bekend te zijn en gaat u 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 als naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, burgerlijke staat en financiële gegevens;
eventuele bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Plaats
Datum ondertekening
Naam

Handtekening
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(dag)

(maand)

(jaar)

B

Onderdeel B. Gezinsleden

Noteer de gegevens van het gezinslid dat al in Nederland verblijft en met wie u herenigd bent of wilt worden.
V-nummer
Achternaam
Geslacht

man

vrouw

Meisjesnaam (indien gehuwd)
Voorletters
Voornamen voluit
Geboortedatum

(dag)

(maand)

(jaar)

(dag)

(maand)

(jaar)

Geboorteland
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Datum binnenkomst in Nederland
Inkomen en/of bijstand (per maand)
Kruis aan wat het bovengenoemde gezinslid van u is.
Echtgenoot
Ouder
Kind

Anders, te weten
Laat hier het gezinslid van wie bovenstaand de gegevens zijn genoteerd, tekenen. Met deze ondertekening verklaart het gezinslid dat de
gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
Plaats
Datum ondertekening

(dag)

(maand)

(jaar)

Naam

Handtekening
*) Indien het gezinslid minderjarig is, kan worden volstaan met de handtekening op pagina 5 van
de aanvrager.
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B

Onderdeel B. (Vervolg) Gezinsleden

Noteer de gegevens van de overige gezinsleden die al in Nederland verblijven en met wie u in Nederland een gezin hebt gevormd
of gaat vormen.

Achternaam en voornamen

		

Geboortedatum

(dag/maand/jaar)

Geslacht

M/V

Inkomen en/of bijstand

(bedrag/maand)

Datum binnenkomst

Nederland

1

|

|

|

|

2

|

|

|

|

3

|

|

|

|

4

|

|

|

|

5

|

|

|

|

6

|

|

|

|

7

|

|

|

|

			

		

	U verklaart dat de gezinsleden die reeds in Nederland verblijven en met wie u herenigd bent of wilt worden niet beschikken over
andere inkomsten uit Nederlandse of uit buitenlandse bron dan hierboven genoteerd.

Noteer de gegevens van de kinderen die met u zijn meegereisd naar Nederland.
Achternaam en voornamen

		

Geboortedatum

(dag/maand/jaar)

Geslacht
M/V

Datum aanvraag

Datum binnenkomst

vergunning tot verblijf Nederland

1

|

|

|

|

|

|

2

|

|

|

|

|

|

3

|

|

|

|

|

|

4

|

|

|

|

|

|

5

|

|

|

|

|

|

6

|

|

|

|

|

|

7

|

|

|

|

|

|

Pagina 7 van 8

C

Onderdeel C. Bijlagen

Om de controle van uw gegevens mogelijk te maken, bent u verplicht onderstaande bewijzen bij dit formulier te voegen.
Kruis aan welke bewijzen u heeft bijgevoegd.

	Kopie loonstrook/uitkeringsspecificatie van de maand waarop de aanvraag betrekking heeft, van het gezinslid dat al in Nederland
woont en met wie u herenigd bent of wilt worden.

Kopie loonstroken/uitkeringsspecificaties van de maand waarop de aanvraag betrekking heeft, van de gezinsleden die al in
Nederland verblijven en met wie u in Nederland een gezin hebt gevormd of gaat vormen.

D

Onderdeel D. Bankgegevens

Noteer hier de gegevens van uw bankrekeningnummer (IBAN).*

Rekeningnummer

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ten name van

Beschikt u niet over een eigen bankrekeningnummer, dan kunt u de betaling laten overmaken aan een andere partij.

U als aanvrager dient hiertoe het COA te machtigen door onderstaand vakje aan te kruisen en hieronder nogmaals uw handtekening te plaatsen.
	Ik machtig hierbij het COA de toegekende uitkering over te maken op het onderstaande bankrekeningnummer (IBAN).

Rekeningnummer

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ten name van

Handtekening aanvrager

* Vanaf 1 februari 2014 betaalt iedereen met het internationale bankrekeningnummer IBAN.
Deze kunt u vinden op zowel uw betaalpas, als uw rekeningoverzicht.
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