
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiemap voor bewoners:  

Welkom bij het COA! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni 2020 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjujKeesJbYAhXKmLQKHXE2A9QQjRwIBw&url=http://ismchatelineau.be/nuage-de-mots-bulles-bienvenue-traduction/&psig=AOvVaw2TCmvi05GC3JZbxFtn-ioi&ust=1513783254550652


 

1 

 

1. Welkom bij het COA    

 

In dit boekje vertellen wij over het wonen op een opvanglocatie bij het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (Centraal Orgaan opvang asielzoekers - COA). 

 

We vertellen waar en bij wie u terecht kunt met vragen. De meeste informatie kunt u ook in 

verschillende talen vinden op www.mycoa.nl. Scan de QR-code met uw smartphone voor een filmpje 

over het gebruik van www.mycoa.nl. Of ga naar www.mycoca.nl > kies locatie >kies taal (zie 

voorbeeld plaatje). Op de website, onder het kopje Infosheets, vindt u veel informatie over het verblijf 

in een azc en in Nederland.  

 
 

Scan de QR code met uw telefoon om naar de 

bewonerswebsite www.mycoa.nl te gaan. 

[Invoegen QR code MyCOA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze opvanglocatie woont u samen met mensen uit verschillende landen en verschillende culturen. 

Mensen met verschillende manieren van leven, verschillende religies en verschillende politieke 

meningen.  

 

In de COA-huisregels staan de afspraken die nodig zijn om er voor te zorgen dat iedereen fijn en veilig 

op deze opvanglocatie kan wonen. De belangrijkste regel is dat we elkaar respecteren en elkaar goed 

behandelen. De basis voor deze huisregels zijn de normen en waarden in Nederland. Deze normen en 

waarden zijn vastgelegd in de Nederlandse grondwet. De wet zegt dat iedereen in Nederland gelijk is 

en iedereen in vrijheid mag leven.    

 

Wij heten u van harte welkom en wensen u een goed verblijf. 

De medewerkers van het COA  

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
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2. Nederland, het land van vrijheid en gelijkheid 
 

In Nederland leven we in vrijheid. Dit betekent dat:  

 

 iedereen zijn eigen mening mag uiten;  

 iedereen een eigen geloof mag hebben en vrij is wel of niet te geloven;  

 iedereen mag uitkomen voor zijn of haar eigen seksuele geaardheid;  

 iedereen recht heeft op eigen keuzes en zelfstandigheid. 

 

Hier zijn ook grenzen aan die vrijheid verbonden. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met 

de wet. Je mag bijvoorbeeld niet discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot vijandigheid. 

 

Nederland is een democratisch land. Dit betekent dat het volk bepaalt wie er regeert over 

Nederland. Dat doen we door verkiezingen te houden. Door te stemmen hebben de 

Nederlanders invloed op de politiek. De politiek gaat ook over wet- en regelgeving in Nederland. U 

moet zich aan deze wetten en regels houden. De Grondwet is de belangrijkste nationale wet. De 

Grondwet geldt altijd en overal, ook in de COA-opvang.  

 

Artikel 1 van de Grondwet gaat over hoe wij willen samenleven in Nederland. Het gaat er over dat 

iedereen in Nederland in vrijheid mag leven en dat iedereen gelijk is.   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Iedereen in Nederland heeft 

recht op gelijke behandeling. 

 

Discriminatie op grond van godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, 

seksuele geaardheid, ras, geslacht, 

handicap of op welke grond dan ook is 

verboden en strafbaar. 

 

U heeft in Nederland het recht 

om te leven volgens een eigen 

levensovertuiging en om uw eigen keuzes 

te maken. 

 

Dat betekent ook dat u anderen op een 

gelijkwaardige manier moet behandelen. 

 

 

Nederland is ook een rechtstaat. Dat betekent dat iedereen dezelfde rechten heeft, en dat iedereen zich 

aan dezelfde regels moet houden. In Nederland spelen de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en  

solidariteit een centrale rol. Deze waarden kunnen alleen blijven bestaan als iedereen actief bijdraagt 

aan de samenleving. We noemen dit ‘participatie’. De overheid vraagt elke nieuwe Nederlandse 

burger een participatieverklaring te tekenen. Deze moet u ook tekenen wanneer u in Nederland mag 

blijven en een verblijfsvergunning krijgt. Zo verklaart u de spelregels van de Nederlandse samenleving 

te kennen en te respecteren.  
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3. Het COA 
 

Wat doet het COA? 

 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt 

mensen op die in Nederland asiel aanvragen. Die opvang 

bestaat uit onderdak, maaltijden (of geld voor maaltijden), 

leefgeld, begeleiding en toegang tot de gezondheidszorg.  

Het COA doet dit in opdracht van de Nederlandse overheid. De overheid betaalt deze opvang uit de 

belastinginkomsten. Iedere Nederlander betaalt belasting en betaalt zo mee aan de opvang.  

 

Wanneer heeft u recht op opvang? 

Als u in Nederland asiel aanvraagt, heeft u meestal recht op opvang door het COA. Dit is vastgelegd in 

de Vreemdelingenwet. Deze wet regelt de toelating en uitzetting van vreemdelingen. Als u een 

verblijfsvergunning asiel ontvangt, kunt u bij het COA blijven wonen tot er een woning voor u is 

gevonden. Als uw asielverzoek wordt afgewezen, stopt uw recht op opvang bij het COA. U moet  de 

opvanglocatie en Nederland dan verlaten.  

 

De opvanglocaties van het COA 

Het COA heeft verschillende soorten opvanglocaties. 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. 

 

Met wie werkt het COA samen? 

Het COA is verantwoordelijk voor uw opvang tijdens de behandeling van uw asielprocedure. 

Het COA werkt samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (Immigratie- en Naturalisatiedienst - 

IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (Dienst Terugkeer en Vertrek - DT&V) en gemeenten. De IND 

beslist over uw asielaanvraag. De DT&V is verantwoordelijk voor uw terugkeer bij een negatieve 

beschikking. Medewerkers van DT&V zullen met u hierover in gesprek gaan en u daarover 

informeren. Gemeenten zoeken een passende woning voor u wanneer u in Nederland mag blijven. 

VluchtelingenWerk Nederland (VluchtelingenWerk Nederland - VWN) heeft bijna op elk azc een 

loket. Medewerkers van VWN geven hier gratis voorlichting over de asielprocedure. Ook de 

Internationale Organisatie voor Migratie (Internationale Organisatie voor Migratie - IOM) helpt als u 

vrijwillig of gedwongen terugkeert naar uw land van herkomst. 

 

Wie werken op een COA-locatie? 

Op elke locatie werken veel verschillende medewerkers. Niet alleen van het COA, maar ook van 

andere organisaties zoals de beveiliging (Trigion), Gezondheidzorg Asielzoekers (Gezondheidzorg 

Asielzoekers - GZA), VWN en de DT&V. Er zijn ook vrijwilligers op een locatie aanwezig. Zij 

begeleiden bijvoorbeeld bij een (sport)activiteit. 

Op elke COA-locatie is een locatiemanager (locatiemanager) eindverantwoordelijk. Bij een 

woonbegeleider (woonbegeleider) van het COA kunt u met vragen terecht over het dagelijks leven op 

het azc. Programmabegeleiders (programmabegeleiders) verzorgen voorlichtingen en trainingen. Van 

de casemanager (casemanager) van het COA krijgt u individuele begeleiding en kunt u met vragen 

terecht over de asielprocedure. Een huismeester (huismeester) zorgt voor reparaties van zaken die 

kapot zijn in het azc. 

 

Meer informatie? 

Op de speciale website www.mycoa.nl  kunt u nog veel meer informatie vinden 

over het wonen op een COA-locatie. U kunt natuurlijk ook uw vragen stellen 

aan een COA-medewerker. Of ga naar de informatiebalie.  

 

http://www.mycoa.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyq6mv5bYAhWEKVAKHRusBFwQjRwIBw&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/schriftelijke-conversatie-tekstballon-met-de-letter-i-binnenkant-van-informatie-voor-interface_731180.htm&psig=AOvVaw0B9hbNOdnD1G93FGXNfCHi&ust=1513787283633464
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4. Wonen bij het COA 
 

Rechten en plichten  

U bent hier omdat u recht heeft op opvang of onderdak van het COA. Tegenover het recht op opvang 

en het ontvangen van verstrekkingen, zoals onderdak en geld, staan verplichtingen. staan 

verplichtingen. Plichten zijn bijvoorbeeld:  

 het verbod op agressie en geweld tegen personen (bijvoorbeeld discriminatie en intimidatie); 

 het opvolgen van de COA-huisregels en de aanwijzingen van het COA-personeel; 

 het voldoen aan de meldplicht en de COA-inhuisregistratie; 

 het terugbetalen van een deel van uw opvangkosten wanneer u eigen vermogen heeft of werkt en 

geld verdient. Dit geldt alleen als u in de opvang verblijft. 

 

Het COA voert een gesprek met u over uw rechten en plichten. In dit gesprek ondertekent u een 

rechten- en plichtenformulier. 

 

Persoonsgegevens bij het COA 

Bij het COA willen wij dat u vertrouwd bent met de zorgvuldige manier waarop wij persoonsgegevens 

verwerken. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is 

een Europese wet over privacybescherming. Het COA verzamelt en gebruikt gegevens om opvang en 

begeleiding te kunnen bieden aan asielzoekers. Als u asiel heeft aangevraagd in Nederland en u een 

bewoner bent (of misschien bent geweest) van één van onze opvanglocaties, dan geldt onze 

privacyverklaring voor u. In de privacyverklaring leggen we u uit hoe we omgaan met (de 

bescherming van) uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is beschikbaar als Infosheet en via 

www.mycoa.nl. 

 

COA-huisregels 

Het COA heeft huisregels (huisregels) opgesteld om er voor te zorgen dat iedereen fijn op de 

opvanglocatie kan wonen. Deze huisregels zijn geldig op alle COA-locaties. Iedereen moet zich 

hieraan houden. Wanneer u zich niet aan de huisregels houdt, legt het COA u een maatregel op. De 

COA-medewerker beslist welke maatregel. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is een belangrijke 

basis voor de huisregels van het COA. 

 
 

De COA-huisregels krijgt u tijdens het rechten-en plichtengesprek. U ondertekent het rechten-en 

plichtenformulier als bewijs dat u de COA-huisregels heeft ontvangen.  

 

Meldplicht  

Alle bewoners van het COA moeten zich melden. Dit is wettelijk verplicht. Het COA vertelt u waar en 

wanneer u zich moet melden. Wanneer u zich niet meldt, heeft dit gevolgen voor uw geld of verblijf  

bij het COA.  

http://www.mycoa.nl/


 

5 

 

Weekbetalingen 

Tijdens uw verblijf in de opvanglocatie ontvangt u van het COA wekelijks een vergoeding. De eerste 

wekelijkse vergoeding betaalt het COA nog vooruit. Alle volgende weekbetalingen zijn achteraf. De 

eerste weekbetaling moet daarom worden ingehouden. Dat gebeurt op het moment dat uw wekelijkse 

vergoeding om van te eten (eetgeld) wordt uitgebreid met een vergoeding voor persoonlijke 

benodigdheden (leefgeld). De eerste tien weken wordt dan een 1/10e deel ingehouden. Meer 

informatie hierover staat op www.mycoa.nl.   

 

 Voorlichting  

Een COA-medewerker gaat met u in gesprek over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld over uw 

rechten en plichten bij het COA, over de huisregels en over wat u moet doen als u ziek bent of 

wanneer er brand is. Ook vertellen wij u over de waarden en normen in Nederland. U ontvangt een 

uitnodiging voor deze gesprekken. Wij verwachten van u dat u daarbij aanwezig bent. De gesprekken 

kunnen persoonlijk met u gevoerd worden of in groepen. 

 

Programma’s en gesprekken 

Op elke COA-locatie krijgt u programma’s (voorlichting en training) en gesprekken aangeboden. Deze 

programma’s en gesprekken geven u steun bij uw verblijf in Nederland en voor uw toekomst binnen of 

buiten Nederland. Het COA verwacht dat u deelneemt aan de programma’s en gesprekken. 

 

Activiteiten 

Op elke locatie van het COA zijn verschillende ruimtes voor verschillende 

activiteiten. Bijvoorbeeld een computerruimte (Open Leercentrum - OLc), 

een recreatiezaal en een speelzaal voor kinderen. Ook worden er activiteiten 

georganiseerd. Wij informeren u over deze activiteiten via persoonlijke 

uitnodigingen, posters en de website www.mycoa.nl. Op deze website kunt u 

ook alle openingstijden vinden.  

 

Heeft u zelf ideeën voor een activiteit? Vertel het ons! Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën om zelf 

een activiteit te organiseren. Wilt u meehelpen op de locatie? Dat kan ook! U kunt bijvoorbeeld helpen 

in het OLc of recreatiezaal. Of u kunt helpen bij de schoonmaak. Voor sommige werkzaamheden 

krijgt u een kleine vergoeding. Ga voor meer informatie naar de COA-infobalie. 

 

Post  

 

Op de website www.mycoa.nl kunt u zien of er post voor u is. U moet zelf uw post en 

pakketten ophalen bij de receptie. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor.  

 

 

Zorgen voor het milieu en klimaat 

Voor een leefbare wereld voor onszelf én toekomstige generaties is het heel belangrijk dat we goed 

zorgen voor het milieu en de natuur. Daarom gaat het COA en haar bewoners steeds zorgvuldiger en 

zuiniger om met energie, water, voedsel en eigendommen. Praktische voorbeelden hoe u kan bijdragen 

zijn:  

• Zet de lampen of de tv uit als u een ruimte verlaat. 

• Zet bij koud weer niet de verwarming hoger, maar doe warmere kleren aan.  

• Douche niet te lang.  

• Zet de wasmachine pas aan als deze vol is. 

• Laat kapotte spullen repareren voordat u nieuwe spullen koopt. Bij elektrische spullen 

zorg dat de reparatie zorgvuldig gebeurt. 

• Scheid afval zodat het gerecycled kan worden. Dus gooi in ieder geval glas in de glasbak 

en lever lege batterijen in bij de supermarkt.  

 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjByP3koaDZAhXOyaQKHfmOBzYQjRwIBw&url=http://www.suededesign.nl/vouwenverstuur/index.php/enveloppen.html&psig=AOvVaw1B52wL86tU7DN_fCobmVeP&ust=1518520995809187
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Inschrijven in de gemeente 

Nederland is verdeeld in 12 provincies. De provincies bestaan uit 

verschillende gemeenten. Het azc waar u verblijft ligt in een 

Nederlandse gemeente. Alle burgerzaken zoals inschrijvingen bij 

geboorte en huwelijk worden door een gemeente afgehandeld en 

geregistreerd.  

 

Woont u 6 maanden of langer in Nederland, of heeft u een 

verblijfsvergunning? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie 

Personen (Basisregistratie Personen - BRP). De BRP is een databank 

met de persoonsgegevens van alle mensen die in Nederland wonen. 

Inschrijving in de BRP is wettelijk verplicht.  

 

Om te zorgen dat u kunt inschrijven voordat u een verblijfsvergunning heeft zijn er BRP-straten. Dit is 

een samenwerkingsverband tussen de IND, het COA en gemeenten. Bewoners worden ingeschreven in 

de BRP's van de gemeenten Westerwolde (Ter Apel), Gilze en Rijen, Cranendonck (Budel) en 

Arnhem (Zevenaar). 

 

Na inschrijving in de BRP, krijgt u een persoonsnummer, het Burgerservicenummer (BSN). Het BSN 

is een uniek en persoonsgebonden identificerend nummer. U heeft het nodig om allerlei zaken te 

kunnen regelen met de overheid. Bijvoorbeeld het aanvragen van kinderbijslag of een bankrekening.  

 

Bij verhuizing moet u zich laten overschrijven naar de nieuwe gemeente. Een COA-medewerker 

vertelt u hoe het werkt. Op de website www.mycoa.nl vindt u meer informatie over de inschrijving in 

de BRP. 

 

Klachtenregeling 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij het COA. Ook over een COA-medewerker. Voor het 

indienen van een klacht heeft het COA een klachtenformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de 

COA-infobalie. Daar ligt ook een Infosheet voor u klaar waarin staat hoe u een klacht kunt indienen. 

Wij horen graag waar u ontevreden over bent. Zo kunnen we samen werken aan een oplossing.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/
https://www.coa.nl/sites/default/files/2020-05/klachtenformulier-coa.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP26HZ5MzMAhVIMhoKHddrA4wQjRwIBw&url=https://www.kaartenenatlassen.nl/gemeentekaart-nederland-provinciekleuren-306-11266&bvm=bv.121421273,d.bGs&psig=AFQjCNFhHcPjEYa2QjizRGCqr2kdK4ZhHQ&ust=1462876188832698
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5. Veiligheid  
 

We vinden het erg belangrijk dat u zich veilig voelt bij het COA. Veiligheid is een recht in Nederland. 

We gaan hierover met u in gesprek. Het gaat dan bijvoorbeeld over het in vrijheid en in veiligheid 

samenleven met elkaar. Hoe doen we dat? De belangrijkste regel is dat we elkaar respecteren en elkaar 

goed behandelen. Ook als we het niet eens zijn met de manier waarop de ander leeft. Discriminatie, 

bedreiging of intimidatie van anderen is niet toegestaan en leidt onmiddellijk tot maatregelen. De 

maatregel is afhankelijk van de ernst van de overtreding. 

 

Politie 

De politie (politie) in Nederland zorgt voor veiligheid. De politie handhaaft de wet. 

En de politie verleent hulp aan slachtoffers bij ongevallen en misdrijven. 

De politie kan overtreders van de Nederlandse wet straffen en hen boetes opleggen. 

De politie vraagt iedereen in Nederland om strafbare feiten te melden.  

Een COA-medewerker meldt een strafbaar feit altijd bij de politie. Ziet u een 

strafbaar feit op de opvanglocatie of heeft u daar een vermoeden van? Bespreek dit 

altijd met een COA-medewerker. 

 

Aangifte doen 

Bent u slachtoffer van agressie, (seksueel of huiselijk) geweld, discriminatie, mensenhandel en/of 

mensensmokkel of andere strafbare feiten? Doe dan altijd aangifte bij de politie tegen de dader. Dit 

kan ook anoniem. Daders die door de rechter veroordeeld zijn, krijgen in Nederland een passende 

straf. De COA-medewerkers kunnen u helpen bij de aangifte. Voor meer informatie kunt u kijken op 

de website van de politie: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. 

  

Ook Slachtofferhulp Nederland (Slachtofferhulp Nederland) biedt ondersteuning aan slachtoffers op 

juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Deze hulp is gratis. Voor meer informatie kunt u kijken op 

de website van Slachtofferhulp Nederland: www.slachtofferhulp.nl 

 

Mensenhandel 

Mensenhandel heeft tot doel een persoon uit te buiten. Er zijn verschillende soorten uitbuiting. 

Voorbeelden zijn gedwongen werk in bijvoorbeeld de horeca of tuinbouw, gedwongen prostitutie of 

gedwongen criminele activiteiten zoals stelen of drugs verkopen. Mensen die een ander uitbuiten zijn 

strafbaar. Wordt u bedreigd en gedwongen om dingen te doen die u niet wilt? Doe dan aangifte bij de 

politie.  

 

Voelt u zich onveilig of heeft u andere vragen? Bespreek het met een COA-medewerker. De COA-

medewerker kan u advies geven en doorverwijzen naar CoMensha, een landelijk organisatie voor de 

belangen en rechten van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Voor meer 

informatie kunt u kijken op de website van het coördinatiecentrum tegen mensenhandel, CoMensha: 

www.comensha.nl. 

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling 

In Nederland is het veilig samenleven in huiselijke kring extra beschermd. Binnen het gezin heeft de 

zorg voor het kind speciale aandacht. Het slaan van kinderen en/of uw partner is strafbaar, ook als zij 

in uw ogen ongehoorzaam zijn. Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Bespreek 

het met een COA-medewerker. We zoeken dan samen naar de beste oplossing. Wij gaan zorgvuldig 

om met de informatie die u ons geeft. Ook kunt u de website www.vooreenveiligthuis.nl raadplegen. 

 

Het COA houdt zich aan de wettelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit 

betekent dat als er binnen uw familie sprake is van agressief gedrag of geweld, de COA-medewerker 

dit moet melden bij Veilig Thuis, de landelijke advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

 

 

http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.comensha.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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Discriminatie 

Discriminatie is in Nederland verboden en strafbaar. Onder discriminatie verstaan we bijvoorbeeld 

negeren, provocerende opmerkingen, pesten, vernederen, chanteren en intimideren. Als u 

gediscrimineerd wordt, meldt u dit bij een COA-medewerker. Ook als u denkt dat u wordt 

gediscrimineerd, is het verstandig om hier met een COA-medewerker over te praten. Als u 

gediscrimineerd voelt door een COA-medewerker dan kunt u vragen naar de COA 

vertrouwenspersoon op locatie.  

Het COA kan u ook doorverwijzen naar een organisatie die speciale kennis heeft over uw situatie. Er 

zijn in Nederland verschillende verenigingen die opkomen voor de belangen van vrouwen, slachtoffers 

huiselijk geweld, LHBTI*, gelovigen en ongelovigen. 

 
*Deze afkorting staat voor mensen die lesbisch of homoseksueel zijn, transgender zijn of interseksueel (met zowel 

mannelijke als vrouwelijk kenmerken). 

 

Spoedeisende hulp 

Als er een ongeluk gebeurt, waarschuwt u de medewerkers van de receptie (Trigion) van de locatie. 

Medewerkers van het COA en Trigion zijn opgeleid om hulp te bieden bij ongelukken. De hulp die 

Trigion en het COA bieden voordat de ambulance of brandweer arriveert, is belangrijk voor een goede 

afloop.  

 

In levensgevaarlijke noodsituaties kunt u rechtstreeks en gratis bellen met 

het landelijke alarmnummer 112. Vraag hulp aan de receptie als u geen 

Nederlands of Engels spreekt. Zij kunnen dan 112 voor u bellen.  

 

Laat de receptie altijd weten als u 112 heeft gebeld. Zij kunnen dan de 

hulpdiensten opvangen. 
 

 

Brand 

 

Wat moet u doen tijdens brand? 

 

 

Waarschuw bij brand uw medebewoner(s) en breng uzelf in veiligheid. Druk 

een handbrandmelder in (als deze aanwezig is) om alarm te slaan. 

Waarschuw altijd zo snel mogelijk de receptie en/of een COA-medewerker. 

Roep hierbij eventueel de hulp in van een medebewoner. In levensgevaarlijke 

situaties kunt u direct het landelijke alarmnummer 112 bellen.  

 
 

Houd bij brand ramen en deuren gesloten. Verlaat het gebouw zo snel 

mogelijk. Gebruik tijdens brand nooit de lift. Als er veel rook is kunt u het 

beste kruipend over de vloer weggaan.  

 
Ga naar de uitgang of een centrale veilige plaats die hiervoor aangewezen is. 

Volg altijd de instructies van het COA-personeel, de brandweer en politie op. 

Bij het afgaan van het alarm moet u meteen het gebouw verlaten.  

 
Iedereen verzamelt buiten bij het aangewezen verzamelpunt. Weet u niet 

waar het verzamelpunt is? Vraag het een COA-medewerker! 

 
 

Om brand te voorkomen is het belangrijk dat u zich aan een aantal regels houdt. In de huisregels is 

opgenomen aan welke brandvoorschriften u zich moet houden.  
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Gevaren natuur en omgeving 

De Nederlandse natuur en omgeving zijn misschien anders dan u gewend bent. De Nederlandse natuur 

kent ook een aantal gevaren die seizoensgebonden zijn. Denk aan door het ijs zakken of het eten van 

giftige paddenstoelen. Het is belangrijk om u goed te informeren over: 

 

 Onveilige situaties in het verkeer en bij het spoor. Zie hiervoor de Infosheet ‘Verkeer en 

vervoer’. 

 

 Risico’s van zwemmen in natuur water (rivieren, meren, zee) en zwemmen zonder diploma: 

o Nederland heeft veel water zoals de zee, meren, rivieren én zwembaden. Als je in het 

water gaat, is het belangrijk dat je goed kan zwemmen. Anders kan je verdrinken. 

 

 Risico’s van natuurijs (bevroren meren, vijvers en rivieren): 

o In Nederland kunnen sloten en meren bevroren raken als het vriest (de temperatuur is 

dan onder de nul graden). Er vormt zich dan een laag ijs op het water. Als het ijs niet 

dik genoeg is, is kan je hier doorheen zakken en onderkoeld raken of verdrinken. 

 

 Risico’s van het plukken en eten van paddenstoelen: 

o Pluk geen paddenstoelen in het bos en eet deze nooit. Ze kunnen giftig zijn. Je kan er 

ziek van worden en zelfs dood aan gaan. 

 

 Tekenbeten: 

o Teken komen voor in bos, park, hei, duinen of in de tuin. Ze kunnen zich vastbijten in 

de huid. Van een tekenbeet kan je ernstig ziek worden. 

 

 Eikenprocessierups: 

o Eikenprocessierupsen bevinden zich in sommige eikenbomen. De rupsen hebben 

haartjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn. De haartjes verspreiden zich ook 

door de wind. Contact met deze haartjes kan klachten veroorzaken. 

 

Verkeer en verkeersregels 

In het Nederlandse verkeer gelden waarschijnlijk andere regels dan u gewend bent. Een belangrijke 

regel is dat we in Nederland aan de rechterkant van de weg rijden. Verkeer van rechts heeft voorrang. 

Denk bijvoorbeeld aan een kruising. Die voorrang geldt alleen als er geen andere verkeerstekens, zoals 

voorrangsborden of tekens staan. Fietsers hebben ook voorrang van rechts, voor voetgangers geldt dit 

niet.  

 

Voorrang is in de wet geregeld en dus is het een verkeersregel. Je geeft voorrang en krijgt voorrang 

van overige bestuurders, zoals een fietser, brommer, motor of auto. Voor laten gaan geldt voor alle 

verkeersdeelnemers, dus ook voetgangers moet je voor laten gaan. Ook dat is wettelijk bepaald. 

 

Voor overtreding van de regels kan de politie u een boete geven. Daarom, en ook voor uw eigen 

veiligheid, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de belangrijkste regels. 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid
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6. Gezondheidszorg 
 

Als u ziek bent heeft u soms zorg nodig. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe de 

gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd. In de eerste weken van uw verblijf 

op de opvanglocatie krijgt u daarom een gesprek over de organisatie van de 

gezondheidszorg op locatie. Ook op de website www.mycoa.nl kunt u veel informatie 

vinden over hoe de gezondheidszorg voor u is georganiseerd. 

 

Huisarts 

In Nederland gaan mensen als zij ziek zijn of vragen hebben over hun gezondheid naar de huisarts. 

Alleen de huisarts kan mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis of medische specialisten als dat 

nodig is. Bijvoorbeeld een keel-, neus- en oorarts of een oogarts. 

 

Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) 

Voor noodgevallen belt u altijd 112. Als u ziek bent of vragen heeft over uw gezondheid, dan gaat u 

naar GZA op de opvanglocatie waar u woont. De huisarts van GZA kan u als het nodig is 

doorverwijzen naar het ziekenhuis of medisch specialist. U maakt een afspraak door tussen 8.30 uur en 

17.00 uur naar de praktijklijn te bellen (telefoonnummer 088-11 22 112) of door naar het 

inloopspreekuur op locatie te gaan. Vanwege het coronavirus hebben alle locaties tijdelijk ook een 

extra telefoonnummer dat ook ’s avonds en in het weekend beschikbaar is. 

 

Medicijnen 

In Nederland kunt u niet alle medicijnen zelf kopen. Voor de meeste medicijnen hebt u een recept 

nodig van een huisarts of specialist. Sommige medicijnen, zoals paracetamol en neusspray, kunt u wel 

zelf kopen, en krijgt u niet vergoed door het COA. 

 

Tandarts 

Heeft u pijn aan uw tanden of kiezen? Dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen 

met de Tandartslijn (telefoonnummer 088-11 22 132) voor het maken van een afspraak bij de tandarts. 

De praktijkassistent van de Tandartslijn bespreekt met u uw pijnklachten en maakt, als dat nodig is, 

een afspraak bij een tandarts. Tandartszorg wordt alleen vergoed bij ernstige kauw- en pijnklachten.  

 

Zwanger?  

De zorg rondom zwangerschap is in Nederland misschien anders geregeld dan u gewend bent. Laat u 

daarom op tijd informeren over de zorg rond de zwangerschap. En over wat u moet doen na de 

geboorte. Bent u zwanger? Geef dit altijd door aan het COA en GZA! Zie ook de Infosheet 

‘Zwangerschap’ op www.mycoa.nl. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg - JGZ) volgt de gezondheid en de ontwikkeling van 

kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. Bij kinderen tot 4 jaar hebben medewerkers van de JGZ 

regelmatig contact met u en uw kind. Zij kijken dan hoe het met uw kind gaat. Vanaf 4 jaar tot 18 jaar 

wordt uw kind nog een paar keer onderzocht door de JGZ. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

De JGZ zorgt ook voor vaccinaties (een prik met medicijnen) bij kinderen. In Nederland krijgen 

kinderen een vaccinatie om ernstige ziekten zoals de bof, mazelen en polio te voorkomen.  

 

Tuberculose (tbc-screening) 

Tuberculose (tbc) is een ernstige longziekte die besmettelijk kan zijn voor anderen. Als u uit een land 

komt waar tuberculose veel voorkomt, krijgt u een tbc-onderzoek. Dit onderzoek is verplicht. Medisch 

personeel maakt een röntgenfoto van uw longen. Na de eerste screening krijgt u nog 2 jaar lang elk 

half jaar een oproep voor een vervolgscreening op tbc. Als u tbc heeft, dan krijgt u medicijnen. 

 

Ziektekosten 

U bent via het COA verzekerd voor de meeste ziektekosten en medicijnen die onder de Regeling 

Medische zorg Asielzoekers (Regeling Medische zorg Asielzoekers - RMA) vallen. 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://allesvoordeaannemer.nl/index.php/brady-producten/veiligheidspicktogrammen/reddingspictogrammen/ehbo-groep.html
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7. Wetgeving en boetes 
 

Aankoop alcohol en tabak in winkels 

In Nederland mag je alleen alcohol en tabak kopen als je minimaal 18 jaar oud bent. Daarnaast moet 

iedereen die 25 jaar of jonger is (of jonger lijkt), zijn of haar ID-kaart of Vreemdelingen 

identiteitsbewijs aan de kassa laten zien. 

 

Ben je onder de 18 jaar en word je betrapt met alcohol op een openbare plek? Dan loop je risico op 

een taakstraf of een boete. Deze boete is 47,50 euro als je tussen de 12 en 16 jaar bent. 

 

Verbod of gezichtsbedekkende kleding 

In Nederland is het verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar vervoer en in 

en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Dit geldt ook voor de azc. Denk 

daarbij aan een nikab, boerka of  bivakmuts. Dit verbod geldt voor medewerkers, bewoners en 

bezoekers in het azc. Het verbod geldt op de hele COA-locatie inclusief uw eigen woonruimte. 

Houdt u zich niet aan de regels, dan kunt u een boete van 150 euro krijgen. Zie ook de Infosheet 

‘Gezichtsbedekkende kleding verboden’ op www.mycoa.nl.  

 

Fietsverlichting verplicht 

Als fietser moet u zichtbaar zijn bij slecht zicht en in het donker. Daarom moet u een werkend 

voorlicht (wit of geel licht) en achterlicht (rood licht) hebben. U mag hiervoor ook losse lampjes 

gebruiken. Daarnaast moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers en wielen of banden. 

U kunt een boete krijgen als: 

• uw voor- en/of achterlicht niet aan staat als u fietst in het donker, schemer of bij slecht 

weer/zicht; 

• u fietst zonder reflectoren op de achterkant van uw fiets, trappers en wielen, velgen/ of 

banden van uw fiets; 

• het fietslicht een andere kleur heeft, knippert of als u het op een verkeerde plek heeft 

bevestigd. 

 

Wordt u staande gehouden door de politie en krijgt u geen waarschuwing? Dan kost fietsen zonder 

licht 55 euro. 

 

Gebruik smartphone op de fiets verboden   
Als u uw mobiele telefoon tijdens het fietsen gebruikt, kunt u een boete krijgen van 95 euro.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/
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8. Heeft u nog een vraag? 

 
Ga naar www.mycoa.nl, de COA-infobalie of spreek een COA-medewerker aan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Infosheets zijn te downloaden op 

www.mycoa.nl. Scan de QR code met uw 

mobiele telefoon voor een filmpje hoe u dat 

doet.  

[Invoegen QR code instructiefilmpje Infosheets] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COA-infobalie 

Heeft u na het lezen van dit boekje nog een vraag? Kom dan naar de COA-

infobalie. Of stel uw vraag aan een medewerker van het COA. Wanneer u 

geen Nederlands of Engels spreekt kunt u iemand meenemen die deze talen 

wel spreekt. Soms belt het COA een tolk. De openingstijden van de COA-

infobalie staan op www.mycoa.nl. 

 

  

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
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Bijlage 1: Een aantal belangrijke verkeersborden 
 

 

  
 

 
Rotonde (rechtsom) Verplichte rijrichting U moet naar links Gevaarlijk kruispunt 

 

  

 

 

Verboden in te rijden 

voor auto’s 

Verboden in te rijden 

voor alle voertuigen 

Dit geldt niet voor 

fietsen en bromfietsen 

Verboden in te rijden, dit 

geldt niet voor fietsen en 

bromfietsen 

 

  

  
Dit is een autoweg 

(motorvoertuigen 

harder dan 50 km p/u) 

Dit is een snelweg 

(motorvoertuigen 

harder dan 60 km p/u)  

Deze weg is voor fietsen Deze weg is verboden voor 

fietsen 

 

 

  
  

Fietsen/bromfietsen niet 

parkeren 

Verboden te zwemmen 

(gevaarlijk!) 

Dit is een voetpad Hier stopt het voetpad 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D01_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d01.html&h=570&w=570&tbnid=Jlta-Jrt0OU3qM:&zoom=1&docid=BR4BqFEbLYR5KM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CDIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=685&page=2&start=12&ndsp=13
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D05l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d05.html&h=570&w=570&tbnid=mHRQVZrTr0f8tM:&zoom=1&docid=Gb7S6pLYvZTlGM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CGwQMyhFMEU&iact=rc&uact=3&dur=437&page=5&start=57&ndsp=14
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/0/C04l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-c04.html&h=541&w=800&tbnid=rH1mcrvEBil24M:&zoom=1&docid=BHn5fnuv7s5pZM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CEMQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=206&page=3&start=25&ndsp=17
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/J8-Gevaarlijk-kruispunt&ei=OrGuVPW5IMHxaqK4gcAK&psig=AFQjCNE_-QQs7DRpQplkHu6PggB2V6va4w&ust=1420821145622841
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Nederlands_verkeersbord_C6.svg/300px-Nederlands_verkeersbord_C6.svg.png&imgrefurl=http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=49&t=17060&h=300&w=300&tbnid=E_LcpmXhbJfHIM:&zoom=1&docid=4KWCVCWobYor0M&hl=en&ei=gaiuVM-pMc-y7QaanIGAAw&tbm=isch&ved=0CEkQMygfMB8&iact=rc&uact=3&dur=282&page=2&start=24&ndsp=29
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenrichtingsverkeer&ei=GqmuVKCdL8nYauK3gZAJ&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF2ABJ6waigbu7_ugvqxG7cj-qbQg&ust=1420818946203399
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brommobiel-info.nl/verkeersregels/&ei=8KeuVKHGBcvzavv9gKAG&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNFbOXsWZTj-HLEVv1qw1v5pKCTy4w&ust=1420818777690515
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/g3.html&ei=p6muVPaQBpDgaPrugJAI&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/overzicht.html&ei=_qquVL7RKs_VarHVgagF&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/borden/c14.gif&imgrefurl=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/werkblad_betekenisbord01.htm&h=260&w=260&tbnid=7KLIRvxgFXnM_M:&zoom=1&docid=Br9alYtQlsJAuM&hl=en&ei=hOl2VOL7GMfOygPvnID4Aw&tbm=isch&ved=0CFkQMygyMDI&iact=rc&uact=3&dur=260&page=4&start=49&ndsp=12
http://www.calendargen.com/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pictogrammenwinkel.nl/verboden-c-141/bordjes-c-141_142/zwemmen-verboden-c-141_142_657/verboden-zwemmen-bordje-p-2830.html&ei=frCuVLu0BsjzarWTgPgO&psig=AFQjCNEHTlTxBIXbzfrVLJhC9bY-gSAIEQ&ust=1420820733765293
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/G7-Voetpad&ei=a66uVNveBZT1aoHRgbAL&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNHRtbxBKHPKQPni8TM1K2NXd5wiFA&ust=1420820377349336
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/G8-Einde-voetpad&ei=La6uVNcChuBoyPKBqAc&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNHRtbxBKHPKQPni8TM1K2NXd5wiFA&ust=1420820377349336
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.unitedoverall.nl/images/12_540k6319.01.022.201.jpg&imgrefurl=http://www.unitedoverall.nl/ob-54.html&h=390&w=399&tbnid=zqJb-I_WUbZKOM:&zoom=1&docid=8ZDfxFqhVgAj9M&hl=en&ei=raauVI_kNOqj7AaJvoCABA&tbm=isch&ved=0CGgQMyg2MDY&iact=rc&uact=3&dur=8622&page=3&start=53&ndsp=22

