

Einde opvang (beroep met schorsende werking)
Dit document is afkomstig van https://www.mycoa.nl, zie https://www.mycoa.nl/nl/printpdf/infosheetprint/1599

Afwijzing asielaanvraag
Is uw asielaanvraag door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgewezen? Dan heeft dit gevolgen voor
uw recht op opvang door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Vertrektermijn
U heeft een beschikking/beslissing ontvangen van de IND. In deze beschikking staat een vertrektermijn. De
vertrektermijn begint te lopen op de dag nadat de IND de beslissing heeft genomen. Als de vertrektermijn is
afgelopen moet u de opvang verlaten hebben.
In beroep gaan
U kunt tegen de beslissing van de IND in beroep gaan. Dit moet u op tijd doen. In de beschikking van de IND
staat binnen welke periode dit moet. Uw advocaat kan hierbij helpen.
Er zijn twee soorten beroep:
beroep met schorsende werking
beroep zonder schorsende werking
Het beroep kan gevolgen hebben voor uw recht op opvang.
Wilt u weten of uw beroep wel of geen schorsende werking heeft? Vraag het aan uw advocaat.

Beroep met schorsende werking
Heeft uw beroep schorsende werking? Dan mag u de beslissing van de rechtbank op het beroep in Nederland
afwachten. U kunt dan tot de uitspraak van de rechtbank in de opvang van het COA blijven.
Wanneer u niet of niet op tijd in beroep bent gegaan tegen de afwijzing van uw asielaanvraag eindigt uw recht op
opvang na de vertrektermijn. De vertrektermijn is nul of 28 dagen. Uw vertrektermijn staat in de beschikking van
de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). De vertrektermijn begint te lopen vanaf de dag na uitreiking van de
beschikking aan u. Als de vertrektermijn is afgelopen, moet u de opvang verlaten hebben. De verstrekkingen van
het COA aan u worden stopgezet.

Uitspraak rechtbank op het beroep met schorsende werking
Uw beroep is gegrond



De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard. U heeft dan nog recht op opvang van het COA. Hierop bestaat
één uitzondering. De rechtbank kan bepalen dat de rechtsgevolgen van de afwijzing van de asielaanvraag in stand
blijven.
Uw beroep is ongegrond
De rechtbank heeft uw beroep ongegrond verklaard. Uw recht op opvang eindigt direct of 28 dagen na de datum
van de uitspraak van de rechtbank (de vertrektermijn). De verstrekkingen van het COA aan u worden stopgezet.
Hoger beroep
U kunt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gaan. U mag het hoger beroep alleen in de opvang
afwachten als er binnen de vertrektermijn een voorlopige voorziening is ingediend en deze is toegewezen.
Voorlopige voorziening toegewezen?
U mag de beslissing van de rechtbank op het hoger beroep in de COA-opvang afwachten.
Voorlopige voorziening afgewezen?
Uw recht op opvang eindigt na afloop van de vertrektermijn. U moet het COA verlaten.
Wanneer u de uitspraak van de rechtbank heeft ontvangen moet u deze zo snel mogelijk aan het COA geven.

Gevolgen einde recht op opvang
Als uw recht op opvang is afgelopen moet u de opvang verlaten. U mag niet meer op de opvanglocatie verblijven.
Ook de verstrekkingen aan u worden stopgezet:
U krijgt geen wekelijkse financiële toelage meer van het COA
U bent niet meer verzekerd
U moet zelf de opvang verlaten. Als u niet zelf vertrekt uit de opvanglocatie dan zal de politie u verwijderen uit
de opvanglocatie.

Opvang in een vbl of een gezinslocatie
Wanneer uw recht op opvang is afgelopen kan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) besluiten dat u toch nog
onderdak krijgt in een vrijheidsbeperkende locatie (vbl) of een gezinslocatie. In deze locaties krijgt u begeleiding
en ondersteuning bij de terugkeer naar uw land van herkomst.
Als u onderdak krijgt in een vbl of gezinslocatie legt de DT&V u een maatregel ex art. 56 Vreemdelingenwet op.
Dit betekent dat u verplicht bent om binnen de daarin aangewezen grenzen (meestal gemeentegrenzen) te blijven.
U mag de locatie wel verlaten.

Links extern
Repatriation and Department [1]



https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/RepatriationandDeparture/IwanttoleavetheNetherlands/index.aspx

Uitspraak rechtbank op uw asielaanvraag nadat u de COA opvang
heeft verlaten?
De rechtbank kan een positieve uitspraak doen nadat u de opvang heeft verlaten. Misschien heeft u door deze
uitspraak van de rechtbank weer recht op opvang. U kunt zich dan melden in het aanmeldcentrum van de
Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) in Ter Apel. Voor informatie over terugkeer zie: infosheet Nederlands
terugkeerbeleid.

