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Veilig samenleven op COA-locatie  

 
Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke behandeling. Dit staat in de Nederlandse Grondwet. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke 

grond dan ook, is niet toegestaan. Dit betekent dat iedereen dezelfde rechten en plichten heeft. U moet 

de rechten van andere mensen respecteren. Als u dat niet doet kan dat gevolgen hebben. 

 

In opvanglocaties gelden dezelfde omgangsvormen als in de Nederlandse samenleving. 

Bijvoorbeeld: respecteer een ander en laat iedereen in zijn waarde.  

De opvang die het COA biedt, moet voor iedereen die er verblijft veilig en leefbaar zijn. Bewoners en 

medewerkers van de opvanglocaties werken hier samen aan.  

 

Het kan zijn dat u zich niet veilig voelt op een locatie. Meld of bespreek dat dan met een COA-

medewerker.  

 

Beleid van het COA 

Het COA kent een gedragscode, die ingaat op onze houding en gedrag en grenzen aangeeft voor 

ons handelen. Daarin staat ook hoe personeel met de bewoners omgaat, wat wel en niet 

geaccepteerd is. Daarnaast heeft het COA een protocol waarin omschreven staat hoe de 

medewerkers om horen gaan met verschillende situaties, welke normen en waarden we hanteren 

als het gaat om agressie en geweld. 

In de huisregels wordt aangegeven wat mag en wat niet mag op een opvanglocatie. De huisregels 

heeft u ondertekend en ontvangen van het COA. Iedereen op een COA locatie moet zich aan deze 

huisregels houden.  

 

Melden van agressie, seksueel geweld, chantage, omkoping of intimidatie 

Als u te maken krijgt met geweld, intimidatie, seksueel geweld, chantage of omkoping, dan kunt u dit 

altijd, 24 uur per dag, melden bij een COA-medewerker, zoals een woonbegeleider, of de 

receptiemedewerker van uw opvanglocatie. Wanneer u zich niet veilig voelt, zal de locatiemanager 

bepalen of en welke oplossing genomen kan worden. Het COA zal voorzichtig met uw melding 

omgaan. 

 

Uw melding of klacht heeft nooit gevolgen voor uw asielprocedure, maar is er voor bedoeld om u 

te beschermen.  

 

Bent u in acuut gevaar? Bel dan 112, het nationale alarmnummer van politie, brandweer en 

ambulance. 

 

Noteer het telefoonnummer van de receptie van uw COA-locatie. Hiermee kunt u vanuit uw 

woonruimte direct mobiel bellen met de receptie. 

Huiselijk geweld 
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Het COA werkt met de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij zijn 

verplicht om te reageren op de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, 

bijvoorbeeld partner, gezinslid of familielid. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele 

en psychische vormen van geweld, bijvoorbeeld: 

- partnergeweld, ook psychische mishandeling en stalking; 

- kindermishandeling; 

- ouderenmishandeling; 

- eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking ('vrouwenbesnijdenis') of 

huwelijksdwang. 

 

Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers, maar ook mannen, kinderen en ouderen zijn 

slachtoffer van huiselijk geweld.  

 

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Bespreek het met een COA-medewerker. Er 

wordt dan naar best mogelijke oplossing gezocht. In het geval van acuut gevaar is ook speciale 

bescherming mogelijk. 

 

Discriminatie 

Elke vorm van discriminatie is in Nederland verboden. Onder discriminatie verstaan we bijvoorbeeld 

negeren, vermijden, uitsluiten, discriminerende of provocerende opmerkingen maken, uitschelden, 

pesten, vernederen, chanteren, bedreigen, belagen of fysiek geweld. 

Als u gediscrimineerd wordt, bijvoorbeeld omdat u homoseksueel/lesbisch bent, of omdat u een 

bepaalde godsdienst heeft, meld dit dan bij een COA-medewerker. 

 

Heeft u een klacht? 

Indien u een klacht heeft over één van de COA-medewerkers of anderen, bijvoorbeeld 

omwonenden, dan kunt u een klacht indienen bij de infobalie. Daar kunt u ook de informatie vinden 

over de klachtenregeling van het COA. 

 

Overtreden van de wet 

Van elke vreemdeling wordt verwacht dat hij weet wat in Nederland mag en wat niet mag. 

Als een vreemdeling (dus ook een asielzoeker) door de Nederlandse strafrechter veroordeeld 

is voor een misdrijf, kan de politie hem of haar bij de Immigratie - en Naturalisatiedienst 

(IND) voordragen om tot ongewenst vreemdeling te worden verklaard. Als de IND dat doet, 

heeft de vreemdeling geen recht meer op verblijf en moet hij of zij Nederland verlaten. Ook kan de 

IND de asielaanvraag afwijzen of een vergunning intrekken wegens gevaar voor de openbare orde of 

nationale veiligheid. 

 

Samen zoeken naar een oplossing of hulpverlening 

Herkent u bovenstaande informatie of heeft u er vragen over? Bespreek het met een COA-

medewerker. De COA-medewerker kan u dan informatie geven of een oplossing zoeken.  

Het COA kan u ook verwijzen naar een organisatie die speciale kennis heeft over uw melding of 

vraag. Voorbeelden zijn: het COC (Nederlandse vereniging die opkomt voor de belangen van 
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lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT), het GC A 

(gezondheidscentrum asielzoekers), centrum voor opvoedondersteuning, de politie, maatschappelijk 

werk of een religieuze organisatie. 


