

Opvanglocaties en voorzieningen
Dit document is afkomstig van https://www.mycoa.nl, zie https://www.mycoa.nl/nl/printpdf/infosheetprint/1553

Procesopvanglocatie amv (poa)
Bent u een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) en ouder dan 13 jaar, dan gaat u na aankomst in
Nederland naar een speciale procesopvanglocatie voor amv (poa). U krijgt daar eerst de tijd om uit te rusten en u
voor te bereiden op de asielprocedure. VluchtelingenWerk Nederland en uw jeugdbeschermer van Stichting
Nidos helpen u bij uw procedure.
Op de poa ontvangt u weekgeld en kookt u zelf uw maaltijden. U heeft ook toegang tot medisch noodzakelijke
zorg. Als minderjarige bent u verplicht om naar school te gaan. Dit betekent dat u al vanaf de poa naar school
gaat.
Op een poa woont u tussen de 7 en 10 weken om de asielprocedure te doorlopen. Er zijn 24 uur per dag mentoren
aanwezig. Waar u na de procedure gaat wonen, hangt af van de beslissing van de IND. Wanneer u een
verblijfsvergunning heeft, gaat u naar een huis van Nidos.

Links extern
Stichting Nidos [1]
https://www.nidos.nl/en/voor-jongeren/

Asiel aanvragen
Om in Nederland te mogen wonen en werken, hebt u een verblijfsvergunning nodig. Om die te krijgen, kunt u
asiel aanvragen. U vraagt dan om een verblijfsvergunning asiel. Dat is een tijdelijke verblijfsvergunning. Die is 5
jaar geldig.
U vraagt asiel aan via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND beoordeelt dan of u in aanmerking
komt voor een verblijfsvergunning asiel.

Links extern
Asylum (IND.nl) [2]
https://ind.nl/en/asylum
Folder 'nieuw in Nederland' [3]
https://www.government.nl/documents/leaflets/2014/07/08/new-in-the-netherlands-for-persons-entitled-toasylum-or-forming-a-family-and-immigrants-seeking-family-reunification
Asiel (IND.nl) [4]



https://ind.nl/asiel

Recht op opvang
Als u in Nederland asiel aanvraagt, heeft u meestal recht op opvang door het COA. Die opvang bestaat uit:
onderdak
maaltijden of geld voor maaltijden
kleedgeld
begeleiding
toegang tot medisch noodzakelijke zorg
Dit staat in de Nederlandse wet.
De opvang en begeleiding verschilt per type locatie en sluit aan bij de verschillende fasen van het asielproces. U
verhuist daarom tijdens het asielproces meestal een paar keer naar een ander type locatie.
Als u een verblijfsvergunning heeft, behoudt u uw recht op opvang totdat er in een gemeente een woning voor u
is.
U heeft niet altijd recht op opvang door het COA tijdens uw asielprocedure. Als uw verzoek om een
verblijfsvergunning wordt afgewezen, heeft u ook geen recht meer op opvang.

Centrale ontvangstlocatie (col)
Als u in Nederland asiel aanvraagt, meldt u zich eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel.
Het COA vangt u daarna op in een centrale ontvangstlocatie (col). U krijgt hier onderdak, maaltijden, toegang tot
medisch noodzakelijke zorg en begeleiding bij de voorbereiding van uw asielaanvraag.
Er is een col in Ter Apel, Budel-Cranendonck en Veenhuizen.

Procesopvanglocatie (pol)
Als u de asielprocedure ingaat, verhuist u naar een procesopvanglocatie (pol). Een pol ligt altijd in de buurt van
een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omdat de IND de asielprocedure uitvoert. Het COA
verzorgt voor u het vervoer van en naar het kantoor van de IND als dat nodig is.
De mensenrechtenorganisatie VluchtelingenWerk (VWN) heeft in elke pol een loket. Medewerkers van VWN
geven hier gratis voorlichting over de asielprocedure.



Medewerkers van het COA geven in de pol informatie over de opvang van het COA en over de medische zorg.
U kookt meestal niet zelf; u ontvangt maaltijden van het COA. U ontvangt ook nog geen kleedgeld. U heeft wel
toegang tot medisch noodzakelijke zorg.

Links extern
VluchtelingenWerk Nederland [5]
https://www.vluchtelingenwerk.nl/english
De Asielprocedure (animatie van Vluchtelingenwerk) [6]
https://www.youtube.com/watch?v=4RB4ikJM1Qk&sns=em

Asielzoekerscentrum (azc)
Als uw asielaanvraag is ingewilligd, krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning. U verhuist dan waarschijnlijk naar
een azc om te wachten op een woning. Als u via gezinshereniging naar Nederland bent gekomen, dan verhuist u
naar de woning van uw referent als daar genoeg ruimte is.
Ook als de IND meer tijd nodig heeft om over uw aanvraag te beslissen, verlaat u de pol en verhuist u naar een
azc.
Als uw asielaanvraag wordt afgewezen verhuist u meestal ook naar een azc. U krijgt daar dan nog maximaal 28
dagen opvang om uw vertrek uit Nederland voor te bereiden.
De opvang in een azc bestaat uit onderdak, eetgeld, kleedgeld, begeleiding en toegang tot medische zorg.
In een azc kookt u zelf. De inkopen voor uw maaltijden doet u ook zelf. Voorzieningen als een keuken, een wc en
een douche deelt u meestal met andere bewoners.
U krijgt in een azc voorlichting over het wonen en leven in Nederland. Bijvoorbeeld over:
uw rechten en plichten
de COA-huisregels
de waarden en normen in Nederland
de organisatie van de medische zorg in Nederland
Wanneer u een verblijfsvergunning heeft, kunt u vanuit het azc meteen starten met het programma Voorbereiding
op inburgering.

Vrijheidsbeperkende locatie (vbl)
Wanneer u geen verblijfsvergunning asiel krijgt, moet u uit Nederland vertrekken. U krijgt nog maximaal 28
dagen opvang in een azc om dat vertrek voor te bereiden. Dat is de wettelijke vertrektermijn.
Als u na die vertrektermijn zicht heeft op terugkeer naar uw land van herkomst, dan kunt u misschien onderdak
krijgen op een vrijheidsbeperkende locatie (vbl). Daar begeleidt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) u



verder bij uw vertrek uit Nederland. De huisregels op een vbl zijn strenger dan op een azc. U moet zich
bijvoorbeeld 5 dagen per week melden bij de Vreemdelingenpolitie. U moet ook altijd beschikbaar zijn voor
gesprekken en activiteiten voor uw terugkeer. Daarom moet u in de vbl ook binnen de grenzen van de gemeente
blijven.

Links extern
Vertrek uit Nederland (www.dtenv.nl) [7]
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/RepatriationandDeparture/

Gezinslocatie
Wanneer u geen verblijfsvergunning asiel krijgt, moet u uit Nederland vertrekken. U krijgt nog maximaal 28
dagen opvang in een azc om uw vertrek voor te bereiden. Dat is de wettelijke vertrektermijn.
Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, dan kunt u misschien na de wettelijke vertrektermijn met uw
gezin naar een gezinslocatie verhuizen. De begeleiding op een gezinslocatie blijft gericht op uw vertrek uit
Nederland.
De voorzieningen op een gezinslocatie zijn sober. Als volwassene krijgt u hier alleen eetgeld (geen kleedgeld). U
moet ook binnen de grenzen van de gemeente blijven en u hebt 5 dagen per week meldplicht. Voor kinderen zijn
op een gezinslocatie dezelfde voorzieningen als op andere opvanglocaties. Uw kinderen blijven dus naar school
gaan.

Kleine woonvoorziening (kwv)
Als u als alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) na afloop van de Algemene Asielprocedure nog geen
verblijfsvergunning heeft, verhuist u naar een kleine woonvoorziening (kwv). Tenminste, als u ouder bent dan 13
jaar. U krijgt hier opvang en u heeft toegang tot medische zorg.
Als minderjarige bent u verplicht om naar school te gaan. Vanuit een kwv gaat u daarom naar school. U kunt ook
deelnemen aan activiteiten in de omgeving van de kwv.
Er zijn 2 verschillende typen kwv:
In een kleine woonvoorziening buiten het azc woont u met maximaal 20 jongeren in een huis. Er zijn 24
uur per dag mentoren aanwezig. U blijft hier wonen tot u maximaal 18 jaar bent.
Als u na afloop van de asielprocedure ouder bent dan 17,5 jaar, verhuist u naar een kleine woonvoorziening
op een azc. Daar zijn van de ochtend tot de avond mentoren aanwezig. In de nacht kunt u terecht bij de
beveiliging.
Opvang door Nidos
Wanneer u een verblijfsvergunning heeft en jonger bent dan 17,5 jaar, dan gaat u naar een huis van Nidos. Hier



blijft u tot u 18 jaar bent. Daarna zoekt Nidos samen met de gemeente een kamer voor u.

Links extern
Stichting Nidos [1]
https://www.nidos.nl/en/voor-jongeren/

