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Meldplicht
Volwassen bewoners van een COA-locatie (18+) moeten zich elke week melden. Dit is wettelijke verplicht. Het
staat ook in de COA-huisregels. De COA-meldplicht, of inhuisregistratie geldt voor alle bewoners. Er zijn ook
nog andere meldplichten. Die verschillen voor asielzoekers, vergunninghouders en uitgeprocedeerden.
Het COA vertelt u waar u zich moet melden. Wanneer u zich niet meldt, heeft dit gevolgen.

Wat betekent de meldplicht?
Tijdens asielprocedure
Volwassen bewoners van een COA-locatie (18+) moeten zich elke week melden. Dit is de COA-meldplicht.
Als u nog in de Asielprocedure zit, moet u zich ook elke week melden bij de Vreemdelingenpolitie. Als u dit niet
doet, wordt uw asielprocedure stopgezet. Dit is de AVIM-meldplicht.
De COA-meldplicht en de AVIM-meldplicht vinden op hetzelfde moment plaats.
Heeft u een verblijfsvergunning?
Volwassen bewoners van een COA-locatie (18+) moeten zich elke week melden. Dit is de COA-meldplicht.
Als vergunninghouder moet u zich bovendien elke 2 weken melden om verlenging aan te vragen van de opvang
en het weekgeld.
U moet zich dus elke week melden: in week 1 alleen voor de COA-meldplicht en in week 2 voor de COAmeldplicht en de aanvraag voor verlenging van de opvang en (week)geld.
Bent u uitgeprocedeerd?
Uitgeprocedeerde bewoners van 18 jaar en ouder die in een vrijheidsbeperkende locatie of een gezinslocatie
verblijven, moeten zich iedere dag melden voor de COA-meldplicht en de AVIM-meldplicht samen. Alleen op
feestdagen en tijdens de weekeinden geldt deze meldplicht niet.
Als u nog op een azc woont, hoeft u zich maar 1 keer per week te melden voor de COA-meldplicht en de AVIMmeldplicht samen.

Melden tijdens een maatregel



Als de opvang en het weekgeld tijdelijk zijn stopgezet (‘ROV’-maatregel) vervalt alleen de COA-meldplicht.
Als asielzoeker moet u zich tijdens de maatregel wel wekelijks blijven melden bij de Vreemdelingenpolitie
(AVIM-meldplicht). Het COA zal u vertellen waar u zich moet melden.
Als vergunninghouder moet u zich ook tijdens een maatregel 1 keer in de 2 weken melden bij het COA voor de
aanvraag van de verlenging van opvang en weekgeld.

Wat zijn de gevolgen als u zich niet meldt?
Als u ouder bent dan 18 jaar en u houdt zich niet aan de meldplicht (de COA-meldplicht, de AVIM-meldplicht of
de aanvraag voor het verlengen van de opvang en weekgeld) kunnen we het verblijf in de opvang stopzetten. U
ontvangt dan ook geen (week)geld meer. Hierbij geldt:
Bij de eerste keer niet melden ontvangt u per brief een waarschuwing
Wanneer u zich de week daarop ook niet meldt, volgt uitschrijving uit de opvang. Dit betekent dat we de
opvang direct stopzetten. U moet de opvanglocatie verlaten en u ontvangt geen weekgeld meer
Wanneer u zich regelmatig niet meldt – de ene keer wel en de andere keer niet - ontvangt u ook een
maatregel. Dit kan uiteindelijk betekenen u een week lang de opvang moet verlaten. U krijgt die week ook
geen weekgeld.
Let op:
Als u na het stopzetten van de opvang toch weer wil gebruikmaken van de COA-opvang, dan moet u bij
het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw vragen om toelating tot de asielprocedure en de opvang.
Als u vergunninghouder bent, kunt u zich niet opnieuw aanmelden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. U kunt
zich melden bij de gemeente voor een woning.

Ontheffing meldplicht
Soms kunt u het COA vragen of het goed is dat u zich een keertje niet meldt. Bijvoorbeeld omdat u een afspraak
heeft met uw advocaat. U vraagt dan om ontheffing. Het COA bepaalt of dit mag. Het COA geeft alleen
toestemming als het echt niet anders kan. U moet de ontheffing van tevoren aanvragen.

Ontheffing meldplicht bij zwangerschap
Als u zwanger bent, kunt u vanaf 6 weken voor de uitgerekende datum van de bevalling ontheffing aanvragen
voor de meldplicht. U gaat daarvoor naar de Infobalie van het COA. U hoeft zich dan tijdelijk niet te melden.
Deze ontheffing blijft geldig tot 6 weken na de datum waarop u bent bevallen.

