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COA verzorgt verblijf   
uitgeprocedeerde  
asiel zoekers in vbl.

Dagelijkse meldplicht. Het COA voert gesprekken 
met de asielzoeker in het 
kader van leefbaarheid en 
veiligheid.

Centrale 
ontvangst-
locatie 

(col)

Asielzoeker meldt zich bij 
aanmeldunit van de  
Vreemdelingenpolitie (VP) 
in Ter Apel. Na identificatie 
en registratie door VP start 
rust- en voorbereidings-
termijn. Asielzoeker wordt 
opgevangen in col van  
het COA.

Start rust- en  
voorbereidings-
termijn (rvt)
(minimaal 6 dagen)

In col zorgt COA voor o.a. 
maaltijden, onderdak, toe-
gang tot de medische zorg 
en begeleiding waar nodig.

Asielzoeker krijgt  
verplichte tbc-screening. 

Asielzoeker verhuist naar 
procesopvanglocatie. Welke 
dat wordt, overlegt COA met 
diverse ketenpartners.

Asielzoeker ontvangt  
afsprakenkaart voor alle  
afspraken als voorbereiding 
op nieuwe asielprocedure.

Asielzoekers-
centrum

(azc)

Huisregels toegelicht,  
rechten en plichten gesprek.

Asielzoeker krijgt wekelijkse 
toelage van COA en verzorgt 
zelf zijn maaltijden.

Wekelijkse meldplicht.

Geen besluit

Voor iedere bewoner geldt:

Begeleiding gericht op  
oriëntatie op de toekomst.

Besluit van IND bekend  
op asielverzoek.

Start Verlengde  
Asielprocedure (VA)

Vrijwillige start met leren 
Nederlandse taal.

Asielzoeker wordt opge-
vangen in azc tot hij  
geschikte woonruimte  
in een gemeente vindt of 
krijgt aangeboden.

Inwilliging

Start Voorinburgering

Begeleiding gericht op voor- 
 bereiding op inburgering.

Afwijzing

Start Terugkeer

Begeleiding gericht op  
terugkeer.

COA zorgt voor opvang  
in azc, zolang asielzoeker 
daar recht op heeft.

Vrijheids- 
beperkende
locatie (vbl)
of gezins-
locatie

Mogelijke doorstroom  
naar vrijheidsbeperkende 
locatie (vbl) of gezinslocatie.

Proces- 
opvang-
locatie

(pol)

COA zorgt voor o.a.  
maal tijden, onderdak, toe-
gang tot de medische zorg 
en bege leiding waar nodig.

Asielzoeker krijgt basale 
informatie over leven op  
opvanglocatie bij COA  
via dvd, informatieboekje,  
huisregels en overzicht  
rechten en plichten.

Asielzoeker bereidt zich  
voor op asielprocedure.  
COA faciliteert spreekruimte 
voor VluchtelingenWerk en 
MediFirst.

Asielzoeker ontvangt  
via COA een bewijs van  
rechtmatig verblijf.

Asielzoeker hoort van COA 
wat 1e dag van de AA zal zijn.

AA start bij 1e gehoor  
met IND.

COA organiseert vervoer van 
pol naar Aanmeldcentrum 
van IND en retour.

Start Algemene  
Asielprocedure (AA)
(uitgangspunt 8 dagen)

Asielzoeker stroomt door 
naar vervolgopvang.

Asielzoeker ontvangt  
aan eind van verblijf in pol 
moneycard. Hierop wordt 
tijdens verblijf op azc  
wekelijkse toelage gestort.

Na afloop AA hoort asiel-
zoeker van IND het antwoord 
op asielverzoek, dan wel of 
IND nog nader onderzoek 
doet.

De opvang: stap voor stap
vanaf 1 juli 2010


