
 

Rechten- en plichtendocument + toestemmingsverklaring 

verwerking persoonsgegevens 
 

Persoonsgegevens: 

Achternaam  

Voornamen  

Geboortedatum  

V-nummer  

SOE-nummer  

PLE-nummer  

Unit  

Verblijfplaats:  

Wettelijke vertegenwoordiger(s) van: 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

U komt in aanmerking voor opvang of onderdak bij het COA. U beheerst de taal waarin dit document is 

geschreven voldoende om de betekenis en de inhoud te (kunnen) begrijpen. De rechten en plichten die in 

dit document zijn beschreven zijn van toepassing tijdens uw hele verblijf bij het COA, ongeacht op welke 

locatie u verblijft. 

 

Inkomsten en vermogen 

U heeft recht op opvang of onderdak wanneer u over onvoldoende middelen beschikt om in uw bestaan te 

kunnen voorzien. Wanneer u wel enige (financiële) middelen heeft, kan het COA u toch opvang of 

onderdak geven, maar daarbij moet u het COA melden als u beschikt over:  

a) een vermogen groter dan € 5.940 voor een alleenstaande of € 11.880 voor een gezin. 

b) en/of (periodieke) inkomsten.  

U moet dan voor uw onderdak/opvang en dat van eventuele gezinsleden, een vergoeding betalen aan het 

COA. De vergoeding is afhankelijk van de hoogte van uw vermogen en/of inkomsten.  

 

U verklaart hierbij:  

 wel / niet (omcirkelen wat van toepassing is) te beschikken over een vermogen groter dan 

genoemd onder (a) of over inkomsten. 

 ogenblikkelijk bij het COA te melden wanneer er wijzigingen zijn in uw omstandigheden die van 

invloed kunnen zijn op de (hoogte) van de verstrekkingen die u van het COA ontvangt. 

 

TBC-onderzoek 

Tuberculose (TBC) is een ernstige longziekte die besmettelijk kan zijn voor anderen.  

Bij aankomst in Nederland onderzoekt een arts u op TBC. Dit is een verplicht onderzoek als u uit een land 

komt waar TBC voorkomt. Een arts van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) maakt een foto van 

uw longen. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Als u TBC heeft, krijgt u medicijnen. U bent  verplicht mee 

te werken aan het TBC-onderzoek (TBC-screening) en zo nodig aan de vervolgbehandeling. Als u al een 

TBC-onderzoek heeft gehad, moet u hiervan een verklaring laten zien. De verklaring kunt u opvragen bij 

de GGD.  

 

Rechten 

Indien u gebruik maakt van de opvang heeft u – onder voorwaarden – recht op: 
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1. onderdak; 

2. een wekelijkse financiële toelage; 

3. recreatieve en educatieve activiteiten, indien deze op de locatie worden aangeboden;  

4. vergoeding van ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid; 

5. betaling van buitengewone kosten (zie RVA); 

6. onderwijs voor kinderen jonger dan 18 jaar;  

7. het indienen van klachten over medebewoners, voorzieningen of COA-medewerkers. 

 

Plichten 

Tegenover het recht op opvang staan verplichtingen. U bent -onder meer-  verplicht: 

1. de huisregels, die aan u zijn uitgereikt, na te leven; 

2. toestemming te geven aan COA-personeel voor betreding van uw kamer voor het kunnen uitvoeren 

van de verplichte kamercontrole; 

3. deel te nemen aan de verplichte gesprekken en programmaonderdelen behorende bij de fase waarin uw 

asielprocedure zich bevindt; 

4. uw meldplicht en inhuisregistratie bij het COA na te komen; 

5. gebruik te maken van het door het COA geboden onderdak. Het is niet toegestaan om u zonder 

instemming van het COA buiten de opvanglocatie te vestigen; 

6. aanwijzingen van het COA-personeel op te volgen. 

7. de bruikleengoederen die u ontvangen heeft van het COA dient u bij vertrek uit locatie onbeschadigd 

in te leveren. Wanneer er artikelen ontbreken of beschadigd zijn kan het COA de geleden schade 

inhouden op uw verstrekkingen.  

 

Voor verblijf in een vrijheidsbeperkende locatie en gezinslocatie geldt tevens: 

8. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de 

gemeentegrenzen te overschrijden.  

 

U verklaart (aankruisen wat van toepassing is): 

 de taal waarin dit document is geschreven voldoende te beheersen om de betekenis en de inhoud 

ervan voldoende te (kunnen) begrijpen, dat de aanwezigheid van een tolk niet is vereist is. 

 Bovenstaande is vertaald door een tolk in de …………….(naam taal) d.d. ……………(datum). 

 

 

 

Plaats en datum:    ……………………. 

Handtekening voor akkoord bewoner ……………………... 
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Toestemmingsverklaring verwerking  persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die door het COA over u worden verwerkt zijn bestemd om u adequate opvang te 

kunnen bieden. 

 

Het is mogelijk dat uw gegevens worden verstrekt aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de 

Koninklijke Marechaussee (Kmar), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI), de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), de Vreemdelingenpolitie, de 

Zeehavenpolitie, (ZHP) en gemeentes indien zij dit nodig hebben voor de uitvoering van hun taak in het 

kader van uw vreemdelingenrechtelijke procedure.  

 

Ook is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld in het multidisciplinair overleg tussen COA, GZA en 

(zorgketenpartners, met als doel u zo goed mogelijke huisvesting, begeleiding en zorg te kunnen bieden. 

 

 

U verklaart: 

 bekend te zijn dat het COA algemene persoonsgegevens, onder meer naam, adres, nationaliteit, 

geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat en financiële gegevens verwerkt. 

 toestemming te geven dat het COA bijzondere gegevens zoals bedoeld in artikel 16 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp), specifiek de gegevens over uw godsdienst, etniciteit en 

gezondheid, verwerkt.  

Wanneer u vragen heeft over deze gegevensverwerking, kunt u schriftelijk contact opnemen met: 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

Afdeling Juridische Zaken 

o.v.v. Wet bescherming persoonsgegevens 

Postbus 30204 

2500 GE  Den Haag 

 

Hier kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor een volledig overzicht van de gegevens die ten behoeve 

van uw opvang zijn geregistreerd. Daarnaast kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen, te 

verwijderen of af te schermen. 

 

U verklaart (aankruisen wat van toepassing is): 

 

 de taal waarin dit document is geschreven voldoende te beheersen om de betekenis en de inhoud 

ervan voldoende te (kunnen) begrijpen, en dat de aanwezigheid van een tolk niet is vereist. 

 Bovenstaande is vertaald door een tolk in de …………. (naam taal) d.d. …………… (datum). 

 

Plaats en datum:    ……………………….... 

Handtekening voor akkoord bewoner  ………………………… 


