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Regeling verstrekkingen asielzoekers
Als u asiel aanvraagt, heeft u meestal recht op opvang door het COA. In de Regeling verstrekkingen asielzoekers
(Rva) staat welke hulp u dan van het COA mag verwachten: we noemen dat de ‘verstrekkingen’.
De vergoedingen die u krijgt van het COA vallen onder deze verstrekkingen, net als bepaalde spullen en de
toegang tot medische zorg. Ook het onderdak dat u krijgt van het COA is een ‘verstrekking’ volgens de Rva.

Soorten verstrekkingen
Als bewoner van een COA-locatie krijgt u:
•eenmalige verstrekkingen (basisinventaris, linnenpakket en een geldbedrag voor de aanschaf van huishoudelijke
spullen)
•wekelijkse vergoedingen (zak- en eetgeld, samen het ‘weekgeld’ genoemd)
•incidentele vergoedingen (voor reiskosten, juridische kosten en enkele andere kosten)
U moet een incidentele vergoeding vooraf aanvragen. Informeer daarom altijd bij de Infobalie naar de
voorwaarden voor deze vergoedingen voordat u kosten maakt.
Om vergoedingen te ontvangen, geld op te nemen en kosten te betalen, maakt gebruik u van de Moneycard.

Eenmalige verstrekkingen
Bij uw aankomst bij het COA ontvangt u een aantal spullen in bruikleen. U ontvangt ook een persoonlijke
standaarduitrusting die u mag houden. En u krijgt een eenmalig geldbedrag voor de aanschaf van huishoudelijke
spullen.
Goederen in bruikleen
Het COA geeft u een aantal goederen in bruikleen. Zoals een linnenpakket en spullen voor de inrichting en het
onderhoud van uw woonruimte. Als dat nodig is, krijgt u ook een babypakket.
Deze spullen blijven eigendom van het COA. Bij uw vertrek moet u alle geleende artikelen teruggeven aan het
COA. Het COA verwacht dat u er zorgvuldig mee omgaat. Wanneer er toch schade is, dan kan het COA het
schadebedrag geheel of gedeeltelijk op uw weekgeld inhouden. Daarvoor bestaan vaste bedragen.
Persoonlijke standaarduitrusting



U ontvangt ook een ‘persoonlijke standaarduitrusting’ (psu). Die bestaat uit een beker, een bord, een mok en
bestek. De psu blijft uw eigendom. U hoeft deze niet in te leveren als u de opvang verlaat.
Vergoeding voor kookinventaris
U krijgt van het COA eenmalig een geldbedrag voor het kopen van huishoudelijke artikelen om te koken zoals
pannen, keukenbestek, thee- en koffiekan, snijplank en schoonmaak- en afwasmiddelen.

Wekelijkse vergoedingen
Tijdens uw verblijf in de opvanglocatie ontvangt u van het COA wekelijks een vast bedrag. Dit is het
zogenaamde weekgeld, bedoeld voor eten en kleding. De hoogte van dit bedrag is wettelijk geregeld in de
Regeling verstrekkingen asielzoekers (Rva). Het is afhankelijk van uw gezinssituatie. Het weekgeld voor een
gezin met 2 kinderen dat zelf alle maaltijden inkoopt, bedraagt ongeveer € 170 inclusief zakgeld. De exacte
bedragen kunt u opvragen bij de infobalie.
De COA-medewerkers informeren u over de actuele bedragen van de wekelijkse vergoedingen.
Voor de uitbetaling van de wekelijkse vergoedingen ontvangt u de Moneycard. Dit is een betaalpas. U kunt
hiermee betalen in winkels en geld opnemen bij een betaalautomaat of bank.
Uw Moneycard heeft geen kredietmogelijkheden: u kunt dus geen negatief saldo hebben.
Zodra u een eigen bankrekening heeft, worden de vergoedingen op die bankrekening gestort.
De eerste wekelijkse vergoeding betaalt het COA nog vooruit. Alle volgende weekbetalingen zijn achteraf. De
eerste weekbetaling moet daarom worden gecompenseerd. Dat gebeurt op het moment dat uw wekelijkse
vergoeding om van te eten (eetgeld) wordt uitgebreid met een vergoeding voor kleding en persoonlijke
benodigdheden (leefgeld). De eerste tien weken wordt dan een 1/10e deel ingehouden.
Wanneer u in de toekomst de opvang van het COA verlaat, ontvangt u op de eerstvolgende maandag nadat u bent
vertrokken, nog een laatste ‘nabetaling’. Deze nabetaling heeft dan betrekking op de laatste dagen dat u nog bij
het COA heeft verbleven. Als u nog een schuld heeft bij het COA, dan wordt deze openstaande schuld verrekend
met de laatste nabetaling.

Incidentele vergoedingen
Als u kosten moet maken voor uw asielprocedure, kunt u soms in aanmerking komen voor een vergoeding
daarvan. U moet deze ‘incidentele vergoedingen’ altijd vooraf bij het COA aanvragen. Zonder vooraf gekregen
toestemming worden de kosten niet vergoed.
U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de vergoeding van incidentele kosten, zoals:
•juridische kosten
•reiskoste
•schoolkosten



•medische kosten
•andere buitengewone kosten zoals overlijdens- en uitvaartkosten
Sommige kosten die u maakt, zijn zo laag, dat we er van uitgaan dat u ze zelf betaalt. Zoals bijvoorbeeld uw
inschrijving bij de gemeente (Basisregistratie Personen).

Reiskosten
Het COA vergoedt sommige reiskosten als een 'incidentele vergoeding'. U moet deze vergoeding altijd vooraf
aanvragen.
OV-chipkaart
In Nederland hebt u om te reizen met het openbaar vervoer een OV-chipkaart nodig. U ontvangt van het COA
eenmalig een anonieme OV-chipkaart. Hierop staat een beperkt saldo, bedoeld voor uw eerste reizen in de
opvangfase. U moet op tijd geld storten op deze OV-chipkaart om te kunnen blijven reizen. U bent hier zelf
verantwoordlijk voor. De COA-medewerkers kunnen u meer informatie geven over het opladen van de OVchipkaart.
Hoe vraagt u uw reisvergoeding aan?
Om een vergoeding aan te vragen voor uw reiskosten, moet u bij de Infobalie melden dat u gaat reizen. U moet
dan een bewijs van uw afspraak laten zien. Het COA beoordeelt of u recht heeft op een vergoeding en berekent
de kosten van uw reis.
Als u recht heeft op een vergoeding ontvangt u een vervoersbewijs of een vergoeding voor de reiskosten. Deze
vergoeding wordt gestort op uw Moneycard of - als u die heeft – op uw eigen bankrekening. Als u kort (enkele
dagen) voor de reisdatum uw reiskostenvergoeding heeft aangevraagd, staat het geld misschien nog niet op uw
rekening. U moet het bedrag dan zelf voorschieten.
Voor lange reizen ontvangt u een treindagkaart of een OV-dagkaart. Dit zijn OV-chipkaarten, die maar op 1 dag
geldig zijn. Daarna kunt u deze kaarten niet meer gebruiken.
Welke reiskosten worden vergoed?
•Vervoer van en naar school
•Vervoer om medische redenen
•Vervoer bij overplaatsing naar een andere opvanglocatie
•Vervoer bij uitplaatsing
•Vervoer voor uw asielprocedure
•Vervoer voor het regelen van terugkeer via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
Welke voorwaarden gelden voor de reiskostenvergoedingen?
•Het COA vergoedt alleen reizen langer dan 10 kilometer
•Het COA vergoedt de goedkoopste manier van reizen
•Afhankelijk van de afstand en de kosten van uw reis ontvangt u vooraf de reisvergoeding en/of een
vervoersbewijs



•Als u zwanger bent, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor vergoeding van uw reiskosten voor medische
afspraken
Wat wordt niet vergoed?
•Uw privéreizen
•Te veel betaalde reiskosten wanneer u vergeet uit te checken
•Verlies van uw OV-chipkaart
•Kosten van een pasfoto voor een persoonsgebonden OV-chipkaart

Ziektekosten
U bent via het COA verzekerd voor de meeste kosten van medische zorg en medicijnen. De verzekering betaalt
sommige kosten niet. Voor vragen hierover kunt u bellen met de Praktijklijn: 088-1122112.
Neem bij elk bezoek aan een zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts, tandarts, ziekenhuis, apotheek) uw zorgpas mee.
Het COA vergoedt reiskosten voor medische afspraken per openbaar vervoer. De reisafstand moet dan langer zijn
dan 10 kilometer. Als zittend ziekenvervoer (een ‘zorgtaxi’) noodzakelijk is, kunt u contact opnemen met de
Praktijklijn.
U bent via het COA verzekerd voor medische kosten die vallen onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers
(RMA). Als u noodzakelijke medische kosten moet maken die niet worden gedekt door de verzekering, kunt u
een aanvraag doen bij het COA voor een financiële vergoeding. Dit moet u doen voordat u de kosten maakt. U
hebt hiervoor een verklaring nodig van de zorgverzekeraar dat de kosten die u gaat maken niet gedekt worden
door de RMA. Het COA beoordeelt u aanvraag.
Maak geen kosten voordat u weet dat het COA ze vergoedt. Het COA geeft alleen geld terug als vooraf
goedkeuring is gegeven!

Schoolkosten
In augustus ontvangt u voor ieder leerplichtig kind een bedrag voor aanschaf van schoolspullen. U kunt hierbij
denken aan pennen, schriften en een schooltas. Rekeningen van de school hoeft u niet zelf te betalen. Hiervoor
sluit het COA een overeenkomst met de school.
Kinderen met een verblijfsvergunning (toegekend vóór 1 augustus van dat schooljaar) ontvangen van het COA
geen vergoeding voor schoolspullen. De ouders kunnen deze kosten betalen uit een aparte bijdrage. Zie de
informatie over Kinderbijslag en Kindgebonden budget.

Kosten inschrijving gemeente
De kosten van uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en het maken van pasfotos zijn zo laag dat u
ze zelf kunt betalen. Het COA vergoedt deze kosten niet. Bepaalde gemeenten vragen voor een eerste
inschrijving geen geld. Informeer hiernaar bij de Infobalie van het COA.

