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Factsheet Aangescherpt maatregelenbeleid incl. ROV 
 

Aanleiding aangescherpt maatregelenbeleid incl. ROV 

In verband met recente maatschappelijk en politieke ontwikkelingen en diverse 

incidenten in binnen en buitenland waarbij sprake was agressie en geweld tegen 

personen (in de vorm van bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie en bedreiging) heeft het 

COA samen met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) diverse 

maatregelen ontwikkeld en aangescherpt die zorgen voor een stevigere aanpak van 

overlastgevende asielzoekers. Onder meer is het maatregelenbeleid inclusief Reglement 

Onthouding Verstrekkingen (ROV) aangescherpt.  

 

De staatssecretaris van VenJ schrijft in zijn brief aan de Tweede kamer (31 maart 2016) 

dat iedereen in Nederland zich dient te houden aan de Nederlandse normen en waarden, 

zoals verwoord in de grondwet. Wanneer dit niet gebeurt en er sprake is van verwijtbare 

agressie en geweld tegen anderen (zoals in geval van discriminatie). In dit geval vormt 

het ontzeggen van de opvang en andere verstrekkingen gedurende een week het 

uitgangspunt.  

 

Consequenties voor lokaal betrokken overheden 

Deze aanscherping kan consequenties hebben voor lokaal betrokken overheden, zoals 

gemeenten en lokale politie. In dit verband heeft het COA tevens van de staatssecretaris 

de opdracht gekregen om het beleid actief onder de aandacht te brengen bij elk 

gemeentebestuur en lokaal betrokken partijen waar een opvanglocatie gevestigd is.   

 

De voorbereidingen worden getroffen voor de inrichting van een opvanglocatie voor 

overlastgevende asielzoekers (OVO). Hiertoe is wel de instemming nodig van het 

gemeentebestuur van de gemeente waar de locatie gevestigd gaat worden. In het geval 

bestuurlijke instemming wordt verkregen zal deze locatie een oplossing kunnen bieden 

voor overlastgevende asielzoekers die op dit moment voor een week (of langer) de 

opvang wordt ontzegd. Tot die tijd, zullen gemeenten en lokale overheden mogelijk -als 

gevolg van de politieke opdracht- meer van doen hebben en/of krijgen met 

overlastgevende asielzoekers die een bepaalde periode geen recht hebben op opvang.  

 

 

Welke relevante aanscherpingen zijn doorgevoerd? 

 Ten behoeve van een zo uniform mogelijke toepassing van het ROV-beleid 

is er richtlijn impactniveaus en maatregelen opgesteld. Middels de 

categorisering bepaalt het COA de aard van het incident. De aard van het 

incident/getoonde gedrag van een bewoner bepaalt of er al dan niet een 

maatregel wordt opgelegd. De impact heeft daarbij ook invloed op de 

zwaarte van de maatregel. 

 Wanneer blijkt dat uit het feitenonderzoek zeer aannemelijk wordt geacht dat 

er sprake is van verwijtbare agressie en geweld tegen personen is het 
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opleggen van ROV 4 het uitgangspunt. Dit betekent dat de betrokken 

bewoner de opvang wordt ontzegd voor een periode van een week. 

 Er is extra aandacht voor strafbare feiten en het aangiftebeleid. Specifiek is 

er aandacht voor het handelingsperspectief voor COA-medewerkers in geval 

van (het vermoeden van) een strafbaar feit, dat plaatsvindt op een COA-

locatie of waarbij een bewoner betrokken is. Het uitgangspunt is dat COA-

medewerkers slachtoffers stimuleren tot het doen van aangifte. Ook kan een 

medewerker zelf aangifte doen als hij of zij getuige is geweest van een 

incident. Een COA-medewerker kan niet namens een slachtoffer aangifte 

doen. Een COA-medewerker kan wel altijd een melding doen bij de politie. 

Overigens staat aangifte het opleggen van een maatregel door het COA op 

basis van het ROV niet in de weg. Dit betekent dat bijvoorbeeld de opvang 

en het leefgeld kunnen worden ontzegd in combinatie met een strafrechtelijk 

traject. 

 Er is aandacht voor de strafverzwarende omstandigheid in geval van agressie 

en geweld tegen COA-personeel of andere medewerkers met een publieke 

taak. In dit kader is er een scherpere verwijzing naar de Veilige Publieke 

Taak (VPT) opgenomen.  

 Het COA licht bewoners voor over normen, waarden en het non-

discriminatiebeginsel. Ter vergroting van het bewustzijn en de kennis over 

de Nederlandse Grondwet, de COA-huisregels en het aangescherpte 

maatregelenbeleid start het COA in het najaar van 2016 een 

bewustwordingscampagne voor de bewoners. Deze campagne sluit aan bij 

het Programma Wonen en Leven op een COA-locatie.  

 

Vragen en informatie 

Voor vragen over de factsheet kan contact worden opgenomen met de 

mediawoordvoering COA; 06 - 21 50 68 88 of e-mail persinformatie@coa.nl 
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