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Aanvraag
voor uitstel van vertrek op grond van 
artikel 64 Vreemdelingenwet (Vw) 

Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Voor wie is dit formulier? 
Gebruik dit formulier als u vanwege gezondheidsredenen Nederland niet 
kunt verlaten en u een aanvraag voor uitstel van vertrek op grond van 
artikel 64 Vw wilt indienen.

Let op! Gebruik dit formulier niet als u in vreemdelingenbewaring 
(artikel 59 Vw) of grensdetentie (artikel 6 Vw) zit en een aanvraag voor 
uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw wilt indienen. U kunt een 
aanvraag indienen op de locatie waar u verblijft of via uw gemachtigde. 
Gebruik dit formulier ook niet als u op grond van de Dublinverordening 
wordt overgedragen aan een andere lidstaat.

Hoe vult u dit formulier in?
Dit formulier bestaat uit verschillende bijlagen. Welke bijlagen u moet 
invullen hangt af van uw situatie. Vul dit formulier volledig in en voeg 
de gevraagde bijlagen en bewijsmiddelen toe.Als uw aanvraag niet com
pleet is, kan de IND uw aanvraag niet goed beoordelen.

Let op! Het indienen van deze aanvraag schort uw vertrekplicht niet op en 
u hebt geen rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 Vw. 

Wilt u meer informatie?
Kijk dan op de website van de IND, www.ind.nl. U kunt ook bellen met 
de IND. Het telefoonnummer is 088 043 04 30 (voor dit informatie
nummer betaalt u uw gebruikelijke tarief ). Vanuit het buitenland belt u 
+31 88 043 04 30.
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3  Wat is uw situatie

1.1  V-nummer (indien bekend)

1.2  Burgerservicenummer (indien bekend)

1.3  Naam

1.4  Geslacht en geboortedatum

1.5  Geboorteplaats 

1.6  Geboorteland

1.7  Nationaliteit

1.8  Burgerlijke staat

1.9  Woonadres

1.10  Telefoonnummer

1.11  E-mail

2.1   Naam

2.2   Aanhef

2.3   Postadres

2.4   Telefoonnummer

1  Gegevens van u invullen in blokletters

2  Gegevens van de advocaat invullen in blokletters

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is           Dag  Maand  Jaar

n	 Man n	 Vrouw             

|

|

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 ongehuwd n	 gehuwd n	 geregistreerd partnerschap   n	 gescheiden n	 weduwe/weduwnaar

Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

|            |

|

Achternaam (zoals in het paspoort)                Voorletters

|                        |
> Kruis aan wat van toepassing is

n	 De heer  n	 Mevrouw

Straat en nummer of Postbusummer

|
Postcode          Plaats

|            |

>  Kruis aan welke situatie van toepassing is n	  U bent een vreemdeling die bekend is bij de IND en u wilt een aanvraag indienen voor uitstel van vertrek op 
grond van artikel 64 Vw. 

n	  U bent u een vreemdeling die niet bekend is bij de IND of u bent eerder ‘met onbekende bestemming  
vertrokken’ en u wilt een aanvraag indienen voor uitstel van vertrek op grond van artikel 64 Vw.

n	  U bent een uitgeprocedeerde asielzoeker of een asielzoeker die zich in de hoger beroepsfase van de 
asielprocedure bevindt en wilt in afwachting van de beslissing op de aanvraag in aanmerking komen voor 
opvang in het kader van de motie Spekman. U wilt een aanvraag indienen om uitstel van vertrek op grond 
van artikel 64 van de Vreemdelingenwet, met een beroep op de motie Spekman.
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5  Identificatie

4  Bewijsmiddelen

6.1  Naam

6.2  Plaats en datum

6.3  Handtekening

6  Ondertekening door de vreemdeling

Voeg bij uw aanvraag een kopie van uw paspoort met uw identiteitsgegevens. Maak ook kopieën van de 
pagina’s met reisstempels. Kopieer geen lege pagina’s. 

Hebt u geen paspoort? Dan kunt u uw identiteit en nationaliteit met de volgende bewijsmiddelen aantonen:
•  een schriftelijke verklaring van de autoriteiten van het land waarvan u onderdaan van bent, waarin de  

autoriteiten van dat land motiveren waarom u niet in bezit wordt gesteld van een geldig paspoort; en
•  aanvullende gegevens en bescheiden met betrekking tot uw identiteit en nationaliteit, zoals een identiteits-

kaart, geboorteakte, en nationaliteitsverklaring.
Kunt u niet met bewijsmiddelen aantonen wat uw identiteit en nationaliteit is? Dan kan DT&V niet beoordelen 
of uw medische behandeling in uw herkomstland ontoegankelijk is.

Let op! Alle buitenlandse bewijsmiddelen moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.  
Is dit niet het geval? Laat de bewijsmiddelen dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd. 
Lever (een kopie van) de vertaling en het (originele) bewijsmiddel samen met dit formulier in.

n	 U wilt uitstel van vertrek op grond van artikel 64 van de Vreemdelingenwet (783)
Voeg bij dit formulier de volgende bewijsmiddelen:
•   de bijlage ‘Bewijs omtrent medische situatie vreemdeling’. Uw arts moet deze bijlage volledig invullen en 

ondertekenen. Het bewijs mag niet ouder zijn dan 6 weken. Zijn er wijzigingen in uw medische situatie die 
invloed kunnen hebben op de beslissing? Dan moet u een nieuw bewijs inleveren. Als u meerdere artsen 
hebt, dan moet elke arts afzonderlijk een bijlage invullen en ondertekenen;

•   de bijlage ‘Toestemmingsverklaring medische gegevens’ die u volledig ingevuld en ondertekend hebt.  
Deze bijlage mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Hebt u meerdere artsen, dan moet u voor elke arts  
afzonderlijk toestemming geven. Dit geldt voor artsen in Nederland en in het land van herkomst;

•   uw relevante medische gegevens afkomstig van uw arts(en) in reactie op de brief met uitleg van het BMA. 
Daarvoor moet u de brief (met uitleg) van het BMA aan uw GGZ-arts, huisarts en/of specialist geven (dus 
niet een door iemand anders opgemaakte brief met vragen). Deze brieven met uitleg van het BMA treft u in 
de bijlage ‘Toelichting en bewijsmiddelen medische omstandigheden’. 
Belangrijk! Gebruik dus deze bijlage. Als u niet alle gevraagde gegevens overlegt of als deze onvolledig zijn, 
kan uw medische situatie niet beoordeeld worden.

•   de bijlage ‘Verklaring paspoort bij medische omstandigheden’. Deze verklaring vult u in als u in het bezit 
bent van een paspoort.

Als u dit formulier ondertekent, krijgt u rechten en plichten die samenhangen met uw aanvraag. 
Als u niet weet welke rechten en plichten dit zijn, kijk dan op www.ind.nl. 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de 
uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze 
gegevens daarvoor nodig hebben. Ik geef wijzigingen in mijn situatie die gevolgen hebben voor mijn verblijfs-
recht, direct door aan de IND. Ik ben mij ervan bewust dat wanneer ik dit niet doe, dit gevolgen kan hebben 
voor mijn verblijfsrechtelijke positie. Ik weet dat mij een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Ik weet wat 
mijn rechten en plichten zijn.

Ik lever dit formulier en      (aantal) bijlagen/bewijsstukken in.

|
Plaats                 Dag  Maand  Jaar

|                  

|

>  Kruis aan welke situatie van toepassing is en volg 
de instructie die daarbij staat vermeld
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