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Eigen bijdrage aan de opvang
Beschikt u over eigen geld (vermogen) of ontvangt u regelmatige inkomsten? Dan moet u voor uw verblijf en dat
van uw gezinsleden in de opvang een vergoeding aan het COA betalen. Hoeveel u moet bijdragen, hangt af van
de hoogte van uw vermogen of inkomen.
Heeft u meer eigen geld (vermogen) dan € 6.225 (voor een alleenstaande) of € 12.450 (voor een gezin)? Dan
moet u dit melden aan het COA. Deze bedragen gelden per 1 januari 2020. Elk jaar wijzigt dit bedrag een klein
beetje.
Ontvangt u regelmatig inkomsten, bijvoorbeeld door werk? Dan moet u dit melden aan het COA.

Reden betaling eigen bijdrage
U ontvangt opvang, geld en verstrekkingen van het COA omdat u zelf geen geld heeft om dit te betalen. Zodra u
wel zelf geld heeft, moet u een bijdrage betalen voor de kosten van uw opvang. Dat is ook zo bij mensen in
Nederland die geld (een uitkering) van de Nederlandse overheid ontvangen. Zij ontvangen alleen een uitkering
wanneer zij zelf geen geld hebben om van te leven.
Wat telt mee als inkomsten?
• inkomsten uit arbeid
• studiefinanciering
• zorgtoeslag
• ww-uitkering
Wat telt mee als vermogen?
• aan u uitbetaalde dwangsomvergoedingen van de Immigratie en naturalisatiedienst (IND)
• het geld op uw bank- en spaarrekeningen
• het geld op de bank- en spaarrekeningen van uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
• een erfenis of geldprijs
• contant geld
• sieraden en andere waardevolle bezittingen
• sommige giften.

Berekening eigen bijdrage vermogen
Hoeveel u moet betalen hangt af van uw gezinssamenstelling en de hoogte van uw weekgeld. U ontvangt van het



COA een brief (beschikking) met het bedrag dat u moet betalen.
De COA-medewerker kan u hierover informeren.
Houdt er rekening mee dat u een bijdrage moet betalen aan het COA. Geef het geld dan ook niet direct uit.
Voorbeeld 1
U bent alleenstaande en u heeft een erfenis ontvangen van € 5.000,-. Dat is onder de grens van € 6.225,- voor een
alleenstaande. U hebt recht op opvang en verstrekkingen van het COA en hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
Voorbeeld 2
U en uw vrouw ontvangen een dwangsomvergoeding van €15.000 van de IND. Dit bedrag ligt boven de grens
van € 12.450,- voor een gezin. Dit betekent dat u over € 2.550,- (€ 15.000,- minus € 12.450,-) een eigen bijdrage
moet betalen voor de kosten van de opvang. De bijdrage is maximaal 2/3 van dit bedrag. Voor exacte bedragen in
uw situatie kunt u terecht bij het COA.

Werkwijze betaling eigen bijdrage vermogen
In het gesprek met de medewerker van het COA kunt u aangeven hoe u wilt betalen.
U kunt in 1, 2 of 3 termijnen betalen. U kunt kiezen voor een automatische incasso. Of u maakt het bedrag zelf
over naar het COA.
Als u in 1x betaalt weet u meteen hoeveel geld u nog over heeft. U ontvangt een factuur waarop staat wanneer u
het geld over moet maken.
Als u betaalt in termijnen, zorg dan dat u voldoende geld overhoudt om de volgende termijnen te betalen.
Een automatische incasso heeft als voordeel dat de bank het geld automatisch afschrijft. U hoeft hier zelf niets
voor te doen. Zorg dat er voldoende geld op uw rekening staat.
Wat gebeurt er als ik niet betaal?
Als u niet betaalt, wordt uw weekgeld en dat van eventuele gezinsleden stopgezet totdat u het hele bedrag heeft
betaald.
Wat moet ik doen als het geld al op is?
U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u voldoende geld overhoudt om voor de kosten van de
opvang te betalen. U kunt geen aanspraak maken op financiële ondersteuning van het COA

