
Hand-out workshop “Het COA”



Wat is het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)?
• 1987 Invoering Regeling Opvang Asielzoeker (ROA). Voor 1987 geen officiele

asielopvang

• 1e AZC’s: Luttelgeest , Schalkhaar, Stevensbeek en Sweikhuizen

• Vanaf 1992 verzelfstandiging van de asielopvang verder uitgewerkt tot de Wet
Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

• 1993 Kabinet-Lubbers III voegt ISOA en POA samen tot COA.

• 1 juli 1994 Wet Centraal Orgaan Asielzoekers van kracht + COA zelfstandig
bestuursorgaan.

• 1 januari 1994) Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verantwoordelijk voor de
uitvoering van het toelatingsbeleid.



Vluchtelingen en asielzoekers
Vluchtelingen zijn mensen die gevlucht zijn uit een ander land.

Asielzoekers zijn mensen die bescherming en onderdak vragen aan een land,
omdat het in eigen land te gevaarlijk is.

Nederlandse regering bepaalt het asielbeleid

De Vreemdelingenwet 2000

COA zorgt voor opvang en begeleiding



Ketenpartners (kleine keten)
IND – Immigratie en Naturalisatie Dienst
De IND onderzoekt voor elke asielzoeker of ze hier wel of niet mogen blijven. In 2019 kreeg de
IND 29.435 aanvragen, in 2020 waren dat er 19.132 en in 2021 waren er 32.871.

DT&V – Dienst Terugkeer en Vertrek
De DT&V zorgt voor vertrek naar land van herkomst of Dublin, als een asielzoeker een negatieve
beschikking ontvangt van de IND
Dit kan op vrijwillige of gedwongen (IBS) basis

AVIM – Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel
De AVIM houdt toezicht op de asielzoeker om de procedure te continueren (tijdens de meldplicht)
AVIM ondersteunt bij IBS



Overige samenwerkingspartners
Naast de kleine keten heeft het COA ook nog de volgende partners, zoals:

VWN
Gemeenten
GZA 
(basis en voortgezet) onderwijs
De Vrolijkheid



Soorten opvanglocaties
COL – Centraal Ontvangst locatie (Ter Apel / Budel)
POL – Proces Opvang Locatie (Algemene Asielprocedure)
AZC – Asielzoekerscentrum (Inwilliging / Terugkeer)
GL / VBL – Gezins locatie / Vrijheids Beperkende Locatie (Terugkeer)
HTL – Handhavings- en Toezicht Locatie
IBO – Intensieve Begeleidende Opvang
AMV/Jongeren24/7 begeleiding in kleinschalige woonvoorziening >
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen gaan na de algemene asielprocedure
naar een opvanggezin, een kleinschalige opvangplek van Nidos, of een
kleinschalige woonvoorziening van COA



De asielprocedure



Functies bij het COA 
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