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Werkdocument 
Leidraad Opschorten van uitzetting van vreemdeling met tuberculose.  
 
Deze leidraad geeft aan welke werkwijze gevolgd moet worden om uitstel van vertrek (op grond van 
artikel 64 van de Vreemdelingenwet) van ongedocumenteerde vreemdelingen met tuberculose aan te 
vragen.  
 
De leidraad bestaat uit: 
1. Stappenschema: Opschorten van uitzetting van vreemdeling met tuberculose   
2. Achtergrondinformatie 

a. Aanvraag artikel 64Vreemdelingenwet (artikel 64Vw)  
b. Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (RVA) 
c. Stappenplan: Indienen en toekenning aanvraag artikel 64Vw met aanspraak op de Regeling 

Verstrekkingen Asielzoekers 
1. De sociaal verpleegkundige bespreekt met de patiënt de mogelijkheid tot  

het indienen van een aanvraag artikel 64Vw en bij toekenning artikel 64Vw  
tot aanspraak op de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers  

2. TBC afdeling: de GGD dient aanvraag artikel 64Vw in bij IND 
3. IND neemt aanvraag artikel 64Vw in behandeling 
4.IND kent de aanvraag artikel 64Vw toe 
5.TBC: verpleegkundige en patiënt vullen model M54 aanvraagformulier in 
6.TBC: verpleegkundige neemt contact op met het COA plaatsing Zevenaar  
7.COA plaatsing Zevenaar verwerkt toezegging artikel 64Vw en toepassing  
   van de RVA 
8.TBC: verpleegkundige neemt contact op met de opvanglocatie COA voor  
    administratieve inschrijving/plaatsing 
9. De vreemdeling heeft uitstel tot vertrek onder de volgende voorwaarden 
10.Verlenging artikel 64Vw en RVA 
11. Wijziging in aanvraag voorziening RVA 
12. Eindigen van de RVA 
13. IND kent de aanvraag artikel 64Vw niet toe 

d. Dublinclaimanten  
e. Fit to fly procedure 

3. Meest gestelde vragen 
4. Betrokken organisaties 

a. COA 
b. DT&V 
c. GGD 
d. IND 
e. KNCV Tuberculosefonds 

5. Voorbeeldbrieven: 
Bijlage 1: Medische Verklaring aanvraag artikel 64Vw 
Bijlage 2: Machtigingsformulier 
Bijlage 3:Model M54. Aanvraagformulier Regeling verstrekkingen asielzoekers en 

andere categorieën vreemdelingen 2005 
Bijlage 4: Medische Verklaring verlenging aanvraag artikel 64Vw 

 
 
 



3 
 

 

1. Stappenschema: Opschorten van uitzetting van vreemdeling met TBC. 
 

 

Stap 1: TBC: 
verpleegkundige: 

bespreken aanvraag 
artikel 64Vw + 

aanspraak RVA.

•Bespreken met vreemdeling aanvraag artikel 64Vw en aanspraak op Regeling Verstrekkingen 
Asielzoekers (RVA).

•Opstellen medische verklaring GGD arts tbc-bestrijding met vermelding tuberculose en 
verwachte behandeltermijn. Medische verklaring is niet ouder dan 2 weken.

•Vragen naar het bezitten van een geldig verblijfsdocument:

•nee: melden in brief. 

•ja: kopie meesturen

•Ondertekenen machtigingsformulier door vreemdeling.

Stap 2: TBC: 
verpleegkundige: 

indienen artikel 64Vw 
bij IND.

•Verzenden van medische verklaring, machtigingsformulier en  kopie verblijfsdocument naar:

•IND, Artikel 64Vw aanvraag, 

•Postbus 18, 

•9560 AA Ter Apel.

•Spoedaanvraag sturen per e-mail naar:Artikel64@ind.minvenj.nl 

•melden in onderwerpveld: 'spoedaanvraag TBC' en instellen bij opties email: 'ontvangst- en 
leesbevestiging'.

•Vragen over procedure: IND: ketenservicelijn ketenpartners 088-0430500.

Stap 3: IND: neemt 
aanvraag artikel 64Vw 

in behandeling.

•Streven < 6 werkdagen verstrekken van besluit na ontvangst aanvraag.

•Spoedaanvragen: streven 3 werkdagen verstrekken van besluit na ontvangst aanvraag.

•Vragen over procedure en stand van zaken aanvraag: IND ketenservicelijn ketenpartners 088-
0430500.

Stap 4: IND: besluit 
uitstel van vertrek 
art.64Vw ja/nee?

•Ja: uitstel van vertrek wordt verleend op grond van artikel 64 Vw.

•Aanvrager (patiënt/GGD) ontvangt beschikking met besluit dat uitstel van vertrek wordt 
verleend op  grond van artikel 64Vw (uitstel max. 6 maanden, V-nummer, indien geen geldig 
verblijfvergunning aanvraag W2 document) en model M54.

•Dienst Terugkeer & Vertrek ontvangt beschikking.

•COA ontvangt per email bericht dat vreemdeling aanspraak kan maken op RVA.

•Nee: ongewenst vreemdeling, Dublinclaimant of fit to fly. Hoe te handelen zie punt 2d en 2e 
bij achtergrondinformatie in de Leidraad (blz 10).

Stap 5/6: TBC: 
verpleegkundige: 

indienen model M54 
bij COA.

•Model M54 invullen met vreemdeling.

•Formulier sturen per e-mail naar: COA Zevenaar FMPlaatsingZevenaarAC@coa.nl , 

•Spoedaanvragen (bij opname ziekenhuis of plaatsing opvanglocatie) TBC verpleegkundige 
neemt contact op met COA Zevenaar, telefoon: 088-0431505.

mailto:Artikel64@ind.minvenj.nl
mailto:FMPlaatsingZevenaarAC@coa.nl
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Stap 7: COA: 
inschrijven RVA.

•Datum van de beschikking is de datum van inschrijving zorgverzekering. Streeftijd inschrijving 
voorzieningen COA is 3 werkdagen na beschikking door IND. Het COA kan de COA 
voorzieningen niet op een eerder tijdstip laten ingaan.

•Behandeling aanvraag alleen als een V-nummer bekend is.

•Cliënten ingeschreven bij het COA worden aangemeld en ingeschreven bij Arts en Zorg. Arts en 
Zorg verzorgt de eerstelijnzorg aan Asielzoekers.

•COA bericht de GGD op welke opvanglocatie COA de vreemdeling zich moet melden. 

Stap 8: Vreemdeling: 
melden op COA 

locatie. 

•TBC verpleegkundige maakt afspraken over: waar, hoe laat en bij wie de vreemdeling zich moet 
melden bij opvanglocatie COA, afd. externe bewoners.

Stap 9: Vreemdeling: 
uitstel tot vertrek 

onder voorwaarden. 

•Houdt zich, op last van de Vreemdelingenpolitie, aan de periodieke meldplicht, bij de 
ingeschreven opvanglocatie. Uitschrijving voorzieningen gebeurt indien hij zich twee keer niet 
heeft gemeld. De TBC verpleegkundige kan ontheffing voor de meldingsplicht aanvragen bij de 
opvanglocatie waar de vreemdeling administratief staat ingeschreven.

•Haalt W2 document op bij de IND front office als hij geen geldig document heeft voor 
grensoverschrijding. Hij ontvangt hierover bericht op het opgegeven postadres. 

•Houdt zich aan het behandeladvies van de behandelend arts.

Stap 10: Verlenging 
artikel 64Vw en 
aanspraak RVA.

•Verlenging aanvragen minimaal 4 weken voordat periode van uitsel tot vertrek  is verstreken.

•Medische verklaring van de GGD arts tbc-bestrijding opstellen met vermelding van: 
vreemdeling staat nog steeds onder behandeling en de te verwachte behandeltermijn is…. De 
verklaring mag niet ouder zijn dan 2 weken.

•Originele aanvraag met machtigingsformulier wordt meegestuurd, zie stap 2 etc. Model  M54 
hoeft niet opnieuw ingevuld te worden.

Stap 11: Wijziging in 
aanvraag 

voorziening RVA.

•De sociaal verpleegkundige van de GGD neemt contact op met opvanglocatie COA van 
administratieve inschrijving /plaatsing.

Stap 12: Eindigen 
van de RVA.

•De (opvang)voorzieningen eindigen 28 dagen na de, in het besluit 'uitstel van vertrek' vermelde, 
einddatum.

•GGD/TBC hoeft geen actie te ondernemen.
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2. Achtergrondinformatie 

2.a. Aanvraag artikel 64Vw. 
Uitzetting van een vreemdeling en zijn gezinsleden blijft achterwege als bij één van hen tuberculose is 
geconstateerd. Ook wanneer een vreemdeling verdacht wordt voor tuberculose en verder onderzoek 
noodzakelijk is kan uitzetting opgeschort worden,  https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2018-07-
28/0/Hoofdstuk6/Afdeling2/Artikel64/informatie De aanvraag om toepassing van artikel 64Vw schort 
de vertrekplicht niet op. De feitelijke uitzetting dient achterwege te worden gelaten gedurende de 
behandeling van de aanvraag. Er is echter geen sprake van rechtmatig verblijf en geen aanspraak op 
opvangvoorzieningen gedurende de behandeling van de aanvraag. Daarvan kan pas sprake zijn als er 
daadwerkelijk uitstel van vertrek wordt verleend (artikel 64Vw wordt toegepast). Dit betekent derhalve 
dat de voorbereidende uitzettingshandelingen doorgang kunnen vinden.  
 
Artikel 64Vw kan alleen aangevraagd worden bij onrechtmatig vreemdelingen. Dit is een vreemdeling 
die geen verblijfsvergunning heeft of geen toestemming om de uitslag van de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning of van bezwaarschrift of beroepsschrift te mogen afwachten in NL. Ook is hiervan 
sprake wanneer de vrije termijn om te verblijven in NL als toerist of voor familiebezoek is verstreken.  
 
In de volgende situaties kan er geen beroep worden gedaan op artikel 64Vw: 

- Als een vreemdeling een (zwaar) inreisverbod is opgelegd op grond van artikel 66a lid 7 Vw 
(voorheen artikel 67Vw, ongewenst verklaring), 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2018-07-28#Hoofdstuk6 Het gaat hier om een 
vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijft en die bij herhaling een bij deze wet 
strafbaar gesteld feit heeft begaan.  

- Als de betrokken vreemdeling reeds eerder een asielaanvraag heeft gedaan in een ander EU 
land of in een ander EU-land heeft verbleven maar daar geen asiel aangevraagd heeft, 
(zogenaamde Dublinclaim), 
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Werkindeuitvoering/Reismogelijkheden/dublin-
claim.aspx Overdracht zal dan plaatsvinden naar het land waarmee een terug- en overname 
overeenkomst is gesloten. 

Hoe in deze gevallen te handelen wordt beschreven bij punt 2.d. Dublinclaimanten en punt 2.e. Fit to fly 
procedure. 
 
Als open tuberculose is geconstateerd bij de vreemdeling of een van zijn gezinsleden blijft de uitzetting 
opgeschort ongeacht het land waarnaar de uitzetting wordt beoogd. 
 

2.b. Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en andere categorieën 

vreemdelingen 2005 (RVA). 
Vreemdelingen wiens uitzetting op grond van artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 achterwege 
blijft kunnen aanspraak maken op de Regeling Verstrekkingen Asielzoeker (RVA),   
https://wetten.overheid.nl/BWBR0017959/2018-01-01  De RVA heeft uitsluitend betrekking op een 
asielzoeker en de daarmee gelijkgestelde categorieën, die niet beschikt over voldoende middelen om in 
de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Het COA (Centrale Orgaan opvang Asielzoekers) 
is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in 
Nederland, https://www.coa.nl/nl Waar een vreemdeling recht op heeft staat beschreven in de (RVA),. 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0017959/2018-01-01 De RVA voorziet zo nodig in: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2018-07-28/0/Hoofdstuk6/Afdeling2/Artikel64/informatie
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2018-07-28/0/Hoofdstuk6/Afdeling2/Artikel64/informatie
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2018-07-28#Hoofdstuk6
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Werkindeuitvoering/Reismogelijkheden/dublin-claim.aspx
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Werkindeuitvoering/Reismogelijkheden/dublin-claim.aspx
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/Hoofdstuk6/Afdeling2/Artikel64/geldigheidsdatum_27-10-2014
https://wetten.overheid.nl/BWBR0017959/2018-01-01
https://www.coa.nl/nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0017959/2018-01-01
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• Een financiële toelage (ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven 
openbaar vervoerskosten van en naar de opvangvoorziening waar de vreemdeling zich wekelijks 
moet melden).  

• Opvang en onderdak in een opvangvoorziening. 

• Een dekking van de medische verstrekkingen overeenkomstig de door het Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers  getroffen ziektekostenregeling.  

 

2.c.  Stappenplan: Indienen en toekenning aanvraag artikel 64Vw met 

aanspraak op de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers 
1. De sociaal verpleegkundige bespreekt met de patiënt de mogelijkheid tot het indienen van een 
aanvraag artikel 64Vw en bij toekenning artikel 64Vw tot aanspraak op de Regeling Verstrekkingen 
Asielzoekers.  

• De patiënt is ervan op de hoogte dat uitzetting achterwege blijft gedurende behandeling 
van tuberculose.  

• De patiënt is op de hoogte dat hij geen asiel aanvraagt noch dat hij een (tijdelijke) 
verblijfsvergunning krijgt. 

• De patiënt is op de hoogte dat door het doen van een aanvraag artikel 64Vw 
persoonsgegevens en medische gegevens verstrekt worden aan de IND. 

2. TBC afdeling: de GGD dient aanvraag artikel 64Vw in bij IND. 
• De GGD-arts tbc-bestrijding stelt een medische verklaring op, zie bijlage 1. Ook als de patiënt 

onder behandeling staat van een specialist kan de GGD-arts de medische verklaring opstellen. 
• De medische verklaring vermeldt dat de vreemdeling tuberculose heeft en wat de te 

verwachte behandeltermijn is.  
• De verklaring van de GGD-arts mag niet ouder zijn dan twee weken.  
• Voor de toepassing van artikel 64Vw wegens tuberculose is geen advies van het Bureau 

Medische Advisering (BMA) nodig. De tbc-diagnose wordt aangenomen door de IND als 
de vreemdeling een gedagtekende verklaring van een GGD-arts overlegt.  

• Indien de vreemdeling geen geldig verblijfsdocument heeft moet dit in de medische 
verklaring worden vermeld.  

• De vreemdeling ondertekent een machtigingsformulier voor aanvraag art 64Vw, zie bijlage 2. 
• De verpleegkundige stuurt of mailt (bij spoedaanvraag) de medische verklaring arts, 

machtigingsformulier patiënt/vreemdeling en indien aanwezig een kopie van het paspoort(*) per 
post naar:  

IND, Artikel 64Vw aanvraag,  
Postbus 18, 9560 AA Ter Apel  

• Wanneer is het een spoedaanvraag? 
Het is een spoedaanvraag wanneer de patiënt is opgenomen in een ziekenhuis of als een klinische 
opname noodzakelijk is. Let op: indien het mogelijk is zorg er dan voor dat dat artikel 64Vw is 
toegekend en beroep op RVA is ingediend bij het COA vóórdat de patiënt wordt opgenomen in 
het ziekenhuis. Kosten van zorg verleend aan onverzekerde vreemdelingen kunnen door de 
betreffende zorgverlener ingediend worden bij het CAK. Het CAK maakt bij ziekenhuizen en 
apothekers gebruik van gecontracteerde aanbieders. Niet gecontracteerde ziekenhuizen kunnen 
alleen een bijdrage krijgen. De bijdrage bedraagt 80% van de oninbare kosten van zorg, zie punt 
7 van stappenplan. 

• Indienen van een spoedaanvraag: 
• Aanvragen per e-mail sturen naar: Artikel64@ind.minvenj.nl .  
• Meld in de e-mail bij ‘onderwerp’: spoedaanvraag artikel 64Vw Tuberculose. 
• Vraag in de medische verklaring om de uitslag van de toekenning artikel 64Vw per  

mailto:Artikel64@ind.minvenj.nl
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       e-mail te sturen. 
• Stel bij het sturen van de e-mail bij tabblad opties in:  

‘vragen om ontvangstbevestiging’ en ‘vragen om leesbevestiging’. 
• Neem contact op met de IND bij vragen. 

• Inhoudelijke vragen over een ingediende aanvraag stellen per e-mail, 
Artikel64@ind.minvenj.nl .  

• Vragen over de verschillende procedures en stand van zaken stellen aan de 
ketenservicelijn ketenpartners 088-0430 500. Indien nodig word je doorverbonden met 
de casehouder. 

(*)Als de vreemdeling niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding, dan 
krijgt de vreemdeling een W2 document. De geldigheidsduur van het document W2 is altijd 
gelijk aan de periode dat de uitzetting achterwege wordt gelaten,  
https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/ 

 
3. IND neemt aanvraag artikel 64Vw in behandeling. 
De IND streeft er naar binnen 6 werkdagen na ontvangst van de aanvraag bericht te sturen over het 
besluit aan de aanvrager.  
Bij spoedaanvragen is het streven de behandeling na ontvangst van de aanvraag binnen 3 werkdagen af 
te handelen. Spoedaanvragen per e-mail sturen, zie stap 2. 
 
4. IND kent de aanvraag artikel 64Vw toe. 
De IND informeert de volgende personen/ instanties: 

• De aanvrager/GGD. Deze ontvangt schriftelijk bericht van de IND. In de brief staat dat:  
• Aan de cliënt opschorting van vertrek is verleend in het kader van artikel 64Vw. De 

periode vangt aan op de datum van de beschikking dat de IND artikel 64Vw heeft 
toegepast; deze is gelijk aan de periode waarvoor de vreemdeling naar verwachting 
onder behandeling staat (zoals vermeld in het medisch advies van de GGD), met een 
maximum van 6 maanden.  

• De cliënt aanspraak kan maken op de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers. 
• De cliënt een W2 document krijgt. Dit is het geval wanneer de cliënt geen geldig 

grensoverschrijdend document heeft. De cliënt ontvangt bericht wanneer dit document 
kan worden opgehaald bij de IND front office. 

Bij de brief is toegevoegd:  

• De beschikking met besluit uitstel van vertrek verleend op grond van artikel 64Vw . 

• Model M54 aanvraagformulier Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere 
categorieën vreemdelingen 2005, zie bijlage 3.   
https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/ 

• De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Deze ontvangt de beschikking met melding dat 
uitzetting tijdelijk achterwege blijft,   https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ 

• Het COA, Directie Huisvestiging, afdeling Plaatsing/Instroom postbus 3002 2280 ME Rijswijk. 
Deze ontvangt bericht dat de vreemdeling aanspraak kan maken op de Regeling Verstrekkingen 
Asielzoekers.  

 
5. TBC: verpleegkundige en patiënt vullen model M54 aanvraagformulier in. 
Het model M54 aanvraagformulier Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën 
vreemdelingen 2005, ontvangen van de IND, wordt door de verpleegkundige samen met de patiënt zo 
volledig mogelijk ingevuld. Het is raadzaam om dit samen met de cliënt te doen. Het M54 formulier is in 
het Nederlands opgesteld.  

• Als (post)adres kan de GGD locatie worden ingevuld. 

mailto:Artikel64@ind.minvenj.nl
https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/
https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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• De verpleegkundige stuurt model M54 per e-mail naar: FMPlaatsingZevenaarAC@coa.nl . COA 
plaatsing Zevenaar neemt model M54 in behandeling, telefoon: 088-0431505.  

 
6. TBC: verpleegkundige neemt contact op met het COA plaatsing Zevenaar.  

• In het geval van een spoedopname in een ziekenhuis of plaatsing in concrete opvanglocatie 
neemt de verpleegkundige contact op met COA Zevenaar. Telefoonnummer COA Zevenaar in 
geval van spoedzaken is 088-043 1505.  

 
7. COA plaatsing Zevenaar verwerkt toezegging artikel 64Vw en toepassing van de RVA.  

• Datum van de beschikking is de datum van inschrijving bij zorgverzekering. Datum voor 
inschrijving voorzieningen COA is datum binnenkomst bij  het COA (streeftijd 3 werkdagen na 
beschikking door IND). Het COA kan alleen een aanvraag in behandeling nemen als een V-
nummer bekend is. Deze wordt verstrekt door de IND. 

• Het COA zorgt voor de (administratieve) inschrijving/plaatsing van de vreemdeling (en zijn 
eventuele gezinsleden) en voor inschrijving in de WA- en zorgverzekering (Regeling Medische 
zorg Asielzoekers),  https://www.rmasielzoekers.nl/ Alleen de mensen die bij het COA worden 
ingeschreven, worden door het COA aangemeld en ingeschreven bij Arts en Zorg. Arts en zorg 
voert de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) uit.  

• Inschrijvingsbewijzen voor de toekenning van RVA-voorzieningen wordt door het COA plaatsing 
in Zevenaar naar de aanvrager of diens gemachtigde verzonden. 

• Inschrijvingsbewijzen voor de zorgverzekeraar wordt door het MCA naar de aanvrager/patiënt of 
diens gemachtigde verzonden.  

• De zorgverzekering gaat in per datum van de beschikking. Als er een discrepantie 
bestaat tussen het moment dat iemand ziek is geworden en het moment dat de 
verzekering ingaat, en er dus onbetaalde rekeningen zijn, kunnen de oninbare kosten 
van zorg, verleend aan onverzekerde vreemdelingen, door de desbetreffende 
zorgverlener ingediend worden bij het CAK. Let op: Het CAK maakt bij ziekenhuizen en 
apothekers gebruik van gecontracteerde aanbieders. Niet gecontracteerde 
ziekenhuizen kunnen alleen een bijdrage krijgen. De bijdrage bedraagt 80% van de 
oninbare kosten van zorg.  Voor meer informatie en een lijst van gecontracteerde 
aanbieders zie website CAK,  
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen  

• Het COA heeft de uitvoering van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) in 
handen gegeven van Arts en Zorg. De RMA beschrijft de zorg en de voorwaarden waar 
een asielzoeker recht op heeft.. De Verzekerde heeft enkel recht op vergoeding van zorg 
door zorgaanbieders die een contract hebben met RMA Healthcare . Een overzicht vindt 
je in de RMA health care  
https://www.rmasielzoekers.nl/home/zorg-voor-asielzoekers/bijlagen-regeling-
medische-zorg-asielzoekers Per 1 januari 2018 levert Arts en Zorg onder de naam GZA 
GezondheidsZorg Asielzoekers) eerstelijnszorg aan alle asielzoekers in de COA-opvang 
in Nederland. Wanneer er huisartsenzorg, 2e lijnszorg, specifieke medicatie of materialen 
nodig zijn, dient de GGD altijd contact op te nemen met de opvanglocatie waar de 
vreemdeling administratief staat ingeschreven dan wel verblijft. 

• Het COA bericht de GGD op welke COA locatie de vreemdeling zich moet melden. 
 

mailto:FMPlaatsingZevenaarAC@coa.nl
https://www.rmasielzoekers.nl/
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
https://www.rmasielzoekers.nl/
https://www.rmasielzoekers.nl/home/zorg-voor-asielzoekers/bijlagen-regeling-medische-zorg-asielzoekers
https://www.rmasielzoekers.nl/home/zorg-voor-asielzoekers/bijlagen-regeling-medische-zorg-asielzoekers


9 
 

8. TBC: verpleegkundige neemt contact op met de opvanglocatie COA voor administratieve 

inschrijving/plaatsing 

• Afspraken worden gemaakt waar, hoe laat en bij wie de vreemdeling zich moet melden bij de 
opvanglocatie COA, afd. externe bewoners. Het adres van de opvanglocatie COA is het adres 
waarop de vreemdeling staat ingeschreven. Dit adres wordt gebruikt door MCA. 

 
9. De vreemdeling heeft uitstel tot vertrek onder de volgende voorwaarden: 

• Hij meldt zich op de afgesproken datum en tijd op de opvanglocatie COA voor inschrijving. 

• Hij houdt zich, op last van de Vreemdelingenpolitie, aan de periodieke meldplicht bij de 
ingeschreven opvanglocatie. Als de vreemdeling zich twee keer niet heeft gemeld, betekent dit 
dat deze persoon wordt uitgeschreven bij het COA. De voorzieningen worden gestopt, tenzij er 
ontheffing voor de meldingsplicht is verleend. De verpleegkundige van de GGD moet dit 
aanvragen bij de opvanglocatie waar de vreemdeling administratief ingeschreven staat. 

• Hij haalt het W2 document op bij de IND front office als hij geen geldig document heeft voor 
grensoverschrijding. De vreemdeling ontvangt hierover bericht.  

• Hij houdt zich  aan het behandeladvies van de behandelend arts. 
o als de vreemdeling bij wie tbc is geconstateerd zich onttrekt aan de medische 

behandeling en er geen besmettingsgevaar aanwezig is, is er niet langer een 
reisbeletsel op grond van artikel 64Vw. 

o onttrekt de vreemdeling zich aan de medische behandeling en er is een 
besmettingsgevaar aanwezig, dan is zijn uitzetting uit Nederland met het oog op zijn 
gezondheidstoestand niet verantwoord te achten in de zin van artikel 64Vw. Hij vormt 
daarentegen wel een gevaar voor de algemene volksgezondheid. De Wet Publieke 
Gezondheid kan in deze situatie uitkomst bieden. Deze wet regelt onder andere 
gedwongen opname (isolatie).  

 
10. Verlenging artikel 64Vw en RVA. 
Uitzetting wordt opgeschort voor de duur van maximaal 6 maanden. Als de vreemdeling na 6 maanden 
nog behandeld wordt voor tuberculose kan een nieuw verzoek om toepassing van artikel 64Vw worden 
ingediend. De stappen worden opnieuw doorlopen met uitzondering van het invullen van model M54: 

• Aanvraag verlenging artikel 64Vw en RVA  minimaal 4 weken voordat de periode is verstreken 
indienen  

• In de medische verklaring van de GGD arts tbc-bestrijding staat dat de vreemdeling nog onder 
behandeling is en de verwachte behandeltermijn. Ook als de vreemdeling onder behandeling 
staat van een specialist kan de GGD arts de medische verklaring opstellen. Zorg dan wel dat in 
het EPD vermeldt staat wat de verwachte behandeltermijn is. 

• De medische verklaring van de GGD arts is niet ouder dan 2 weken, zie bijlage 4 

• De 1ste aanvraag en machtigingsformulier wordt meegestuurd 
 
11. Wijziging in aanvraag voorziening RVA. 
Als gedurende de tuberculose behandeling blijkt dat een administratieve plaatsing veranderd moet 
worden in een plaatsing in een opvanglocatie wordt contact opgenomen met de opvanglocatie waar de 
vreemdeling staat ingeschreven.  
 
12. Eindigen van de RVA. 
De (opvang)voorzieningen eindigen 28 dagen na einddatum afgegeven voor uitstel tot vertrek. In 
principe is dan ook de behandeling voor tuberculose afgerond.  

• De aanvrager (GGD) hoeft geen actie te ondernemen.  
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• In het opvangcentrum waar de vreemdeling is ingeschreven of opvang geniet, vindt 
tweewekelijks overleg plaats met alle ketenpartners, waaronder de Dienst Terugkeer & Vertrek 
(DT&V), van het opvangcentrum. Ingeschreven vreemdeling in het centrum worden daar 
besproken. De DT&V kan besluiten tot een vervolgprocedure. 

 
13. IND kent de aanvraag artikel 64Vw niet toe. 

• Zie 2.d. Dublinclaimant, 2.e. fit to fly. 
 

2.d.  Dublinclaimanten 
Als de betrokken vreemdeling reeds eerder een asielaanvraag heeft gedaan in een ander EU land of in 
een ander EU-land heeft verbleven maar daar geen asiel aangevraagd heeft, kan hij worden 
overgedragen aan dat andere land. De IND dient het verzoek om overdracht in bij het andere land. Dit 
is de zogenaamde Dublin-claim, 
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Werkindeuitvoering/Reismogelijkheden/dublin-claim.aspx 
Als de claim door het andere Dublinland wordt geaccepteerd, ontvangt de vreemdeling een 
overdrachtsbesluit. Het land dat verantwoordelijk is voor de vreemdeling is verplicht hem terug te 
nemen. In verband met deze overdracht is vaak een speciaal Dublin-laissez passer (vervangend 
reisdocument) nodig,  
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Werkindeuitvoering/Reismogelijkheden/laissez-passer.aspx 
Om zorg te dragen voor een continuering van de behandeling wordt geadviseerd om in deze gevallen in 
een zo vroeg mogelijk stadium contact  op te nemen met de verpleegkundig consulent van KNCV 
Tuberculosefonds, niesje.jansen@kncvtbc.org  

2.e. Fit to Fly procedure 
Wanneer bij de vreemdeling of een van zijn gezinsleden open tuberculose is geconstateerd, er geen 
beroep gedaan kan worden op artikel 64Vw of andere bijzondere persoonlijke omstandigheden, blijft 
uitzetting opgeschort ongeacht het land waarnaar de uitzetting wordt beoogd. In voorkomende gevallen 
kan echter volstaan worden met het verwijzen naar de fit to fly-procedure. Uitzetting blijft slechts 
achterwege zolang de vreemdeling gelet op zijn gezondheidstoestand niet kan reizen.  
Als de medische belemmeringen naar verwachting slechts tijdelijk en kortdurend van aard zijn, zal er 
een nieuwe uitzettingsdatum bepaald worden, waarbij er voorafgaand aan de uitzetting opnieuw een 
fit to fly onderzoek zal worden uitgevoerd. Als de vreemdeling kan reizen, wordt hij ‘fit to fly’ verklaard. 
Een fit to fly-verklaring is vijf dagen geldig,   
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Werkindeuitvoering/Werkwijze/index.aspx 
 
Fit to fly beoordeling wordt niet getoetst aan de vraag of er na aankomst een medische noodsituatie op 
korte termijn zal kunnen ontstaan. Om deze reden dient steeds per geval door de behandelend 
ambtenaar te worden bezien of er redenen zijn om artikel 64Vw te toetsen. Het kan namelijk voorkomen 
dat de vreemdeling wel kan reizen (vliegen - fit to fly is dus), maar na aankomst zonder behandeling in 
een medische noodsituatie zal raken. Daarom dient steeds zorgvuldig te worden gehandeld bij enige 
twijfel over de medische situatie. Neem in fit to fly procedure altijd contact op met de consulent van 
KNCV Tuberculosefonds, mailto:niesje.jansen@kncvtbc.org 
  

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Werkindeuitvoering/Reismogelijkheden/dublin-claim.aspx
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Werkindeuitvoering/Reismogelijkheden/laissez-passer.aspx
mailto:niesje.jansen@kncvtbc.org
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Werkindeuitvoering/Werkwijze/index.aspx
mailto:niesje.jansen@kncvtbc.org
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3. Meest gestelde vragen 
De vreemdeling beschikt niet over een geldig grensoverschrijdend document? 

• Voor de aanvraag van artikel 64Vw is een kopie van het paspoort of een ID bewijs gewenst maar 
geen vereiste. Als er geen identiteitsbewijs is zal de vreemdelingenpolitie een W2 document 
aanmaken, een identiteitsbewijs met een geldigheidsduur die gelijk is aan de duur van de 
behandeling.  

Wat is een W2 document? 

• Het W2-document is bestemd voor een beperkte groep vreemdelingen die in Nederland het 
verloop van hun reguliere procedure mag afwachten en niet in het bezit is van een paspoort. Het 
gaat daarbij onder meer om vreemdelingen aan wie uitstel van vertrek is verleend wegens hun 
gezondheidstoestand of die slachtoffer/getuige-aangever van mensenhandel zijn en 
vreemdelingen die voorheen in de asielprocedure zaten en nu een reguliere procedure volgen. 
Dat zijn dus vreemdelingen die rechtmatig maar zonder rijksvoorzieningen in Nederland 
verblijven. Deze groep vreemdelingen krijgt bij het W2-document een inlegvel met een sticker 
“verblijfsaantekening algemeen”. Met het W- en W2-document kunnen betrokkenen hun 
identiteit, nationaliteit en het rechtmatig verblijf in Nederland aantonen. Het W- en W2-
document zijn gelijk aan elkaar, behalve dat op de voorzijde is aangegeven welk type document 
het betreft, https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/ 

Procedure voor het aanvragen van een W2 document? 

• De IND vraagt direct een W2 document aan wanneer bij de aanvraag artikel 64Vw geen 
grensoverschrijdend document zit. 

De vreemdeling waarbij artikel 64Vw is toegekend onttrekt zich aan medische behandeling? 

• Als de vreemdeling bij wie tbc is geconstateerd zich onttrekt aan de medische behandeling en er 
geen besmettingsgevaar aanwezig is, is er niet langer een reisbeletsel op grond van artikel 
64Vw. 

• Onttrekt de vreemdeling zich aan de medische behandeling en er is een besmettingsgevaar 
aanwezig, dan is zijn uitzetting uit Nederland met het oog op zijn gezondheidstoestand niet 
verantwoord te achten in de zin van artikel 64Vw.  Hij vormt daarentegen wel een gevaar voor de 
algemene volksgezondheid. De Wet Publieke Gezondheid kan in deze situatie uitkomst bieden. 
Deze wet regelt onder andere gedwongen opname (isolatie). 

De Vreemdeling met tuberculose die geen gebruik maakt van artikel 64Vw. 

• De procedure Fit to fly kan ook toegepast worden als de vreemdeling geen expliciet beroep heeft 
gedaan op artikel 64Vw. 

Hoe moet Artikel 64Vw  verlengd worden? 

• Verlening moet 4 weken voorafgaand aan het aflopen van artikel 64Vw worden ingediend. 
Dezelfde aanvraag procedure artikel 64Vw wordt gevolgd, echter, er hoeft geen nieuwe 
machtiging of aanvraag ingediend te worden; een brief van de GGD waarin is vermeld dat de 
behandeling wordt verlengd volstaat. 

Hoe vaak kan een artikel 64Vw verlengd worden? 

• Artikel 64Vw kan aangevraagd worden zo lang de behandeling duurt. 
Wat is de maximale termijn voor het verstrekken van artikel 64Vw? 

• Deze periode vangt aan op de datum van de beschikking waarbij de IND toepast en is gelijk aan 
de periode die in het medisch advies van de GGD is genoemd, waarvoor de vreemdeling naar 
verwachting onder behandeling zal staan, met een maximum van 6 maanden. De termijn is 
gesteld op 6 maanden omdat voor de toepassing van artikel 64Vw wegens tuberculose geen 
advies van het Bureau Medische Advisering (BMA) nodig is.  

Hoe kunnen medische kosten gedeclareerd worden totdat artikel 64Vw is toegekend? 

https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/w-document/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/Hoofdstuk6/Afdeling2/Artikel64/geldigheidsdatum_19-06-2014


12 
 

Oninbare kosten van zorg verleend aan onverzekerde vreemdelingen kunnen door de 
zorgverlener ingediend worden bij het CAK, 
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde 
aanbieders. 

De vreemdeling zit in vreemdelingenbewaring? 

• Vreemdelingen aan wie geen verblijf in Nederland is toegestaan, kunnen in de 
vreemdelingenbewaring terechtkomen. Vreemdelingenbewaring wordt alleen toegepast als er 
gegronde reden is om aan te nemen dat iemand zich zal onttrekken aan de uitzetting en geldt 
als een ultimum remedium: bij de inbewaringstelling wordt eerst getoetst of met een lichter 
middel kan worden volstaan. Artikel 64Vw wordt in het geval er sprake is van 
vreemdelingenbewaring/detentie aangevraagd door de medische dienst van de betreffende 
instelling, richtlijn TBC in detentie,  https://www.kncvtbc.org/kb/6-5-tuberculose-in-detentie-
richtlijn-opsporing-behandeling-en-preventie-van-tuberculose-voor-justitiele-inrichtingen/ 

Wat is een fit to fly procedure? 

• Uitzetting blijft slechts achterwege zolang de vreemdeling gelet op zijn gezondheidstoestand 
niet kan reizen 

Wat is Motie Spekman? 

• Motie Spekman is ervoor bedoeld dat zieke, afgewezen asielzoekers, die vanwege hun ernstige 
medische situatie niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst, gedurende de 
behandeling van hun aanvraag op medische gronden, ook gebruik kunnen maken van 
opvangvoorzieningen. Het indienen van een aanvraag ‘uitstel van vertrek op medische gronden’ 
(art 64 Vw) en een aanvraag ‘reguliere verblijfsvergunning wegens medische behandeling’ bood 
namelijk geen recht op rijksopvang. Voor wat betreft artikel 64 is de motie Spekman opgenomen 
in paragraaf A3/7.2.1 Vc. Slachtoffers van mensenhandel die niet de asielprocedure hebben 
doorlopen kunnen geen beroep doen op Spekman. 

 

4. Betrokken organisaties: 
COA:  Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de uitvoering Regeling 

Verstrekking Asielzoekers. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de politieke 
verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 

DT &V De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is verantwoordelijk voor de feitelijke overdracht van de 
vreemdeling. De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is 
vastgesteld door de minister. DT&V valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.  

GGD  De tbc-afdeling is verantwoordelijk voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van 
patiënten met tuberculose. 

IND: De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
vreemdelingenbeleid,  

KNCV Tuberculosefonds: De verpleegkundig consulent biedt ondersteuning bij algemene vragen over 
het indienen van een aanvraag artikel 64Vw en voor het continueren van de (cross-border) 
behandeling als uitzetting toch niet kan worden voorkomen. 

  

https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
https://www.kncvtbc.org/kb/6-5-tuberculose-in-detentie-richtlijn-opsporing-behandeling-en-preventie-van-tuberculose-voor-justitiele-inrichtingen/
https://www.kncvtbc.org/kb/6-5-tuberculose-in-detentie-richtlijn-opsporing-behandeling-en-preventie-van-tuberculose-voor-justitiele-inrichtingen/
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5. Voorbeeldbrieven 

Bijlage 1: Voorbeeld Medische Verklaring aanvraag artikel 64Vw 
 

Briefhoofd GGD 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 

Artikel 64Vw aanvraag 

Postbus 18 

9560 AA Ter Apel 

 

 

 

Datum   datum 

Kenmerk Uitvoeringsregeling restgroepen koppelingswet, RVA, artikel 64;          

704303/98/IND, 712133/98/IND 

Behandeld door  naam verpleegkundige 

Onderwerp  aanvraag artikel 64Vw 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

De heer,mevrouw naam, geboren, datum, wordt sinds datum behandeld voor tuberculose. De 

behandeling zal naar verwachting 6 maanden in beslag nemen. Hij/Zij is afkomstig uit naam land en 

verblijft sinds datum in Nederland. Hij/Zij heeft geen/wel identiteitspapieren. Dhr/Mw verblijft op 

wisselende adressen 

Correspondentieadres:  GGD naam, 

                   Afd. TBC-bestrijding, 

                   T.a.v.  

                   Adres 

 

Ik verzoek u voor deze patiënten de uitvoeringsregeling restgroepen koppelingswet, kenmerk 

704303/98/IND en 712133/98/IND, toe te passen.  

Deze patiënt kan vallen onder de term zelfzorgarrangement van het dichtstbijzijnde asielzoekerscentrum 

van de RVA. Dit betekent een administratieve inschrijving bij het dichtstbijzijnde asielzoekerscentrum. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Naam arts, arts tuberculosebestrijding 

GGD naam  
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Bijlage 2: Machtigingsformulier 

 

 

Briefhoofd GGD 

 

 

Datum: 

Kenmerk:  Uitvoeringsregeling restgroepen koppelingswet, RVA, artikel 64; 

Onderwerp:  Machtigingsformulier 

 

 

 

 

Machtigingsformulier 

  
Hierbij geef ik (betrokkene), 
 
Naam:    
Voorletters:   
Geboortedatum:  
 
Toestemming aan:  
 
Naam:    
Functie: arts Tuberculosebestrijding of longarts   
GGD naam  
 
hierna gemachtigde, om namens mij een aanvraag in te dienen voor de  Uitvoeringsregeling 
restgroepen koppelingswet, RVA, artikel 64;704303/98/IND, 712133/98/IND 
 
Plaats:  
Datum:  
 
Handtekening betrokkene:  
 
 
Handtekening gemachtigde:  
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Bijlage 3: Model M54 
Model M54. Aanvraagformulier Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën 
vreemdelingen 2005
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Bijlage 4: Voorbeeld Medische Verklaring verlenging aanvraag artikel 64Vw 
 
Briefhoofd GGD 
 
 
 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Artikel 64Vw aanvraag 
Postbus 18 
9560 AA Ter Apel 
 
 
 
Datum   datum 
Kenmerk Uitvoeringsregeling restgroepen koppelingswet, RVA, artikel 64;          

704303/98/IND, 712133/98/IND 
Behandeld door  naam verpleegkundige 
Onderwerp  verzoek om verlenging 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
De heer,mevrouw naam, geboren, datum, wordt sinds datum behandeld voor tuberculose. Bij aanvang 
werd verwacht dat de behandeling 6 maanden in beslag zou nemen. Vanwege redenen is de 
behandelduur verlengd met aantal maanden. 
Bij deze stuur ik de originele aanvraag datum mee. 
Correspondentieadres:  GGD naam, 
                   Afd. TBC-bestrijding, 
                   T.a.v.  
                   Adres 
V-nr:  
 
Ik verzoek u voor deze patiënt de termijn van uw beslissing dd datum, welke luidde dat aan betrokkene 
opschorting van vertrek wordt verleend, met aantal maanden te verlengen. 
 
Deze patiënt meldt zich wekelijks bij het woonteam van COA in locatie  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Naam arts, arts tuberculosebestrijding 
GGD naam 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B E N O O R D E N H O U TS E W E G  46  

 

2 5 9 6  BC  D E N H A A G 

P O S T B U S  1 4 6  

2 5 0 1  C C   D E N  H A A G  

T E L E F O O N  ( 0 7 0 )  4 1 6  7 2  2 2  
 

 I N F O @ K N C V T B C . O R G   
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