Aanvraagformulier Rvb

Slachtoffers van mensenhandel
buiten de B8-procedure met een bijzondere geprivilegieerde status,
dan wel als gemeenschapsonderdaan

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 slachtoffers van mensenhandel, buiten de B8-procedure, met een bijzondere geprivilegieerde status,
dan wel als gemeenschapsonderdaan 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.

Algemene informatie

In aanmerking voor Rvb-verstrekkingen komen vreemdelingen
die slachtoffer zijn van mensenhandel, buiten de

B8-procedure, en die hier te lande verblijf houden op grond van

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

kunt u in beroep gaan. Hoe u dit doet, staat beschreven in de
brief die u van ons ontvangt.

Specifieke informatie

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

een bijzondere geprivilegieerdestatus, danwel die als

Onderdeel A (pagina 4 en 5)

na inreis) hier te lande rechtmatig verblijf hebben en die

Aanvragen die zijn ingediend door een instelling voor

gemeenschapsonderdaan (gedurende de eerste drie maanden
verblijven in een instelling voor vrouwenopvang.

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
duidelijk en volledig is ingevuld en is ondertekend.

Wanneer op het aanvraagformulier belangrijke informatie niet
is ingevuld en/of de benodigde bijlagen ontbreken, wordt u

Een aanvraag moet door betrokkene zelf worden ingediend.
vrouwenopvang worden niet in behandeling genomen.

Bij onderdeel A vult u uw persoonlijke gegevens in. 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.

schriftelijk in de gelegenheid gesteld om binnen 10 werkdagen

Onderdeel B (pagina 6)

niet een volledig ingevuld aanvraagformulier en/of de

de verklaring op pagina 6 in te vullen, te ondertekenen en te

de aanvraag te completeren. Als het COA binnen deze termijn
benodigde stukken heeft ontvangen, wordt de aanvraag niet
verder in behandeling genomen of wordt de aanvraag

afgewezen omdat de benodigde informatie niet (tijdig) is

De instelling voor vrouwenopvang die uw opvang verzorgt, dient
waarmerken met een stempel van de instelling. Het COA neemt

alleen formulieren met een volledige verklaring in behandeling.

verstrekt. In afwachting op een reactie kent het COA geen

Onderdeel C (pagina 7)

Hebt u vragen die de website of deze toelichting niet

u het COA te machtigen de betaling over te maken naar de

verstrekkingen toe.

beantwoorden, dan kunt u van maandag t/m donderdag van
9.00 tot 12.00 uur bellen met de helpdesk: 0800 020 10 51.

Ingevolge de Rvb wordt het recht op uitkering per maand en
achteraf vastgesteld. Dit houdt dan ook in dat u per maand

een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met
de daarbij benodigde stukken moet inzenden. Bij toekenning
van het recht op uitkering ontvangt u een nieuw aanvraag
formulier waarmee een vervolguitkering kan worden

aangevraagd. De aanvraag om toekenning van uitkering moet
tijdig worden aangevraagd. Alleen wanneer het voor de

vreemdeling onmogelijk was om tijdig de aanvraag in te

dienen, dan kan van de termijn zoals genoemd in artikel 9, lid 1
van de Rvb worden afgeweken. De Rvb voorziet niet in opvang.
Bovendien biedt de Rvb het COA niet de mogelijkheid om

ten gunste van de vreemdeling van de regeling af te wijken.
De officiële tekst van de regeling is gepubliceerd op

www.coa.nl. Daar kunt u nog meer informatie omtrent
de regeling terugvinden.

Pagina 3 van 7

Als slachtoffer van mensenhandel buiten de B8-procedure dient
instelling voor vrouwenopvang waar u verblijft.

A

Onderdeel A. Aanvrager

Noteer hier uw persoonlijke gegevens.
Persoonsgegevens
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

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

Noteer de gegevens van de kinderen die met u in de vrouwenopvang verblijven.
Achternaam en voornamen

			

Geboortedatum

(dag/maand/jaar)

Geslacht
M/V

1.
2.
3.
4.

Kruis hier aan welke status op u van toepassing is:
geprivilegieerdestatus (zie pagina 3)
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gemeenschapsonderdaan (zie pagina 3)

Datum binnenkomst
Nederland

A

Onderdeel A. (Vervolg) Aanvrager

Verklaring
Kruis deze, indien voor u van toepassing, aan

U verklaart geen eigen vermogen te hebben: niet in Nederland en niet in het buitenland.

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. Verklaring vrouwenopvang

Laat onderstaande verklaring invullen door de instelling voor vrouwenopvang die uw opvang verzorgt.
De instelling voor vrouwenopvang
(naam, vestigingsplaats)
verklaart hierbij dat:
1. achternaam
voornamen
geboren op

(dag)

(maand)

(jaar)

2. van

(dag)

(maand)

(jaar)

tot

(dag)

(maand)

(jaar)

te

3. met de eventueel op pagina 4 vermelde kinderen verbleef op een adres van de vrouwenopvang.
Naam instelling
Correspondentieadres
Naam contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Datum

Stempel instelling

Handtekening contactpersoon
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(dag)

(maand)

(jaar)

C

Onderdeel C. Bankgegevens

	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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