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Wetten en regels
Als u op een COA-locatie verblijft, moet u zich aan de regels houden: aan de COA-huisregels en aan de
Nederlandse wet. Dit is nodig voor de veiligheid en de leefbaarheid op de locaties.
Een belangrijke basis voor de COA-huisregels is artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Daarin staat dat
iedereen in Nederland recht heeft op gelijke behandeling en dat iedere vorm van discriminatie onaanvaardbaar is.
Als u zich niet aan de COA-huisregels of de Nederlandse wet houdt, dan volgen maatregelen zoals het inhouden
van uw (week)geld soms samen met het ontzeggen van de opvang. Als u de Nederlandse wet overtreedt, kan het
COA daarvan aangifte doen bij de politie. U kunt dan strafrechtelijk vervolgd worden.

Links extern
Hoofdstuk 1 Nederlandse grondwet [1]
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst

COA-huisregels
Tegenover het recht op opvang en het ontvangen van verstrekkingen zoals leefgeld en eetgeld, staan plichten. Zo
gelden op alle COA-locaties huisregels. Deze regels moet u naleven. Ze zijn er voor de veiligheid en de
leefbaarheid op de opvanglocaties.
Als u zich niet aan deze huisregels houdt, volgen maatregelen. De COA-medewerker op uw locatie bepaalt welke
maatregelen dat zijn. Mogelijke maatregelen zijn de tijdelijke inhouding van (een deel van) uw weekgeld of het
tijdelijk stopzetten van het weekgeld inclusief onderdak.
Bij aankomst bij het COA, hebt u de COA-huisregels ondertekend. U kunt een pdf van dat document hieronder
nog eens downloaden. Ook de COA-meldplicht valt onder de COA-huisregels.
Houd je omgeving school. Afval in de container.




Intimidatie en geweld zijn niet toegestaan.




Het moet rustig zijn op locatie tussen 22.00 en 08.00 uur.




Roken mag alleen buiten.




Iedereen op locatie is gelijk ongeacht geslacht, ras, godsdienst of anders.




Drugs, openbare dronkenschap, illegale handel en wapens zijn niet toegestaan.




Links extern
Grondwet Artikel 1 (parlement.com) [1]
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst

Maatregelen door het COA
Als u de COA-huisregels of de Nederlandse wet overtreedt, legt het COA u onmiddellijk een maatregel op.



Welke maatregel u krijgt, hangt af van welke huisregel u heeft overtreden of welk strafbaar feit u heeft gepleegd
(bijvoorbeeld agressie). Ook telt mee hoe vaak u de regels heeft overtreden en hoe ernstig de gevolgen waren.
Het doel van deze maatregelen is dat u zich bewust wordt van het effect van uw overtreding op uw omgeving.
Ook willen we hiermee voorkomen dat u het ongewenste gedrag herhaalt.
Het COA heeft 2 soorten maatregelen: ROV-maatregelen en preventieve maatregelen. Het COA kan 1 of meer
preventieve maatregelen opleggen, of een preventieve maatregel combineren met een ROV-maatregel.
- ROV-maatregelen:
Het inhouden van een deel van uw zakgeld.
Het stopzetten van uw opvang. Dit kan een week tot een aantal maanden duren. U moet tijdens deze
periode zelf zorgen voor eten en onderdak.
- Preventieve maatregelen:
Correctiegesprek
Waarschuwingsbrief
Leermaatregel
Afkoelperiode buiten de opvanglocatie

Maatregelen bij overtreden Nederlandse wet
Als u de Nederlandse wet overtreedt, kunnen anderen – waaronder het COA -- hiervan aangifte doen bij de
politie. Als u dan wordt veroordeeld door de strafrechter kan het zijn dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) u tot een ongewenste vreemdeling verklaart. U krijgt dan geen verblijfsvergunning asiel en u bent ook niet
langer welkom in Nederland.

