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Inleiding

Ook in tijden van Corona is het van belang om het huisvestingsproces van vergunninghouders zo veel mogelijk 
doorgang te laten vinden. Huisvesting van de vergunninghouders dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, 
maar uiterlijk binnen 12 weken na koppeling door het COA.  Het is, vanuit het oogpunt van integratie en de 
druk op de COA-opvang van belang dat de mensen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk doorge-
plaatst worden naar een gemeente.

De belemmeringen die zijn ontstaan als gevolg van het Covid-19 virus, zorgen er voor dat sommige processen 
rondom huisvesting anders moeten worden ingeregeld. Hier zijn veel verschillende (keten-) partners bij 
betrokken. Daarnaast kunnen op lokaal niveau dezelfde processen op een andere manier zijn ingericht, als 
gevolg waarvan het moeilijk is om één werkwijze te hanteren. Met deze Q&A’s wordt geprobeerd om door 
middel van het verzamelen van best practices uit de praktijk, pragmatische oplossingen te schetsen die eventu-
eel, al dan niet in een andere vorm, kunnen worden toegepast.

De situatie rondom Covid-19 verandert voortdurend. Deze Q&A’s kunnen daardoor regelmatig aangepast en 
aangevuld worden. Heb je zelf een tip of een vraag, deel deze dan via  dit contactformulier. 

Deze Q&A’s zijn opgesteld door:
• Ministerie van Justitie & Veiligheid (Min J&V), Directoraat-Generaal Migratie (DGM);
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN), evenals de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Haarlem,

Voorschoten/Wassenaar, Tilburg en Breda;
• Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA);
• VluchtelingenWerk Nederland (VWN);
• Ministerie van Binnenlandse zaken (Min BZK) evenals AEDES.

Update:  april 2021

https://vng.nl/vragenformulier
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1 Kunnen alle vergunninghouders die 
uitgeplaatst worden, worden 
ingeschreven in de BRP? 

1  Meer informatie is te vinden op: https://www.rvig.nl/actueel/faq-voor-gemeenten-i.v.m.-coronavirus-covid-19

Als gevolg van Corona is de migratieketen, waaronder ook de BRP-straten, begin 2020 enige tijd gesloten 
geweest. Hierdoor zijn achterstanden ontstaan bij het inschrijven van vergunninghouders in de BRP. De proces-
sen in de vreemdelingenketen zijn na heropening van de migratieketen als vitaal aangemerkt en alle inzet is 
erop gericht om reguliere processen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, waaronder het huisvesten van 
vergunninghouders. Op dit moment zijn alle BRP-straten in principe geopend en wordt er hard gewerkt om de 
achterstanden in te lopen. Wel kan het voorkomen dat uit te plaatsen vergunninghouders (of hun gezinsleden) 
in sommige gevallen nog niet zijn ingeschreven in de BRP.1 Dit is een belangrijk obstakel bij het organiseren van 
de huisvesting. In het najaar van 2020 hebben de BRP-straten en COA afgesproken dat de zaken waarbij een 
BRP- inschrijving snel nodig is i.v.m. het verkrijgen van huisvesting of toeslagen, als spoedzaken kunnen worden 
aangemerkt. COA meldt de spoedzaken bij het BRP-expertisecentrum in Ter Apel. De spoedzaken worden 
vervolgens zo snel mogelijk ingepland voor inschrijving in de BRP. 

 https://www.rvig.nl/actueel/faq-voor-gemeenten-i.v.m.-coronavirus-covid-19
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2 Wat kan de gemeente doen om  de 
vestiging van vergunninghouders 
vanuit het azc te bespoedigen?

Het is een kwestie van zoeken naar pragmatische oplossingen. Hierbij zijn de volgende tips vanuit gemeenten/ 
VWN en het Rijk aan gemeenten:

Regie nemen
Neem als gemeente de regie om alle voor het huisvestingsproces noodzakelijke ketenpartners, zoals COA, 
Vluchtelingenwerk Nederland/andere organisaties voor maatschappelijke begeleiding en woningcorporaties 
‘bij elkaar te brengen’. 

Voorbeeld

In de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld ligt de regie van het huisvestingsproces bij Intakeloket ondersteu-
ning vergunninghouders (IOS).

Formulieren en documenten
Bespreek met de partners welke formulieren en/of documenten aangeleverd moeten worden (en door wie) om 
benodigde aanvragen te kunnen indienen en/of processen te kunnen opstarten. En hoe deze gegevensuitwis-
seling tussen organisaties zo efficiënt mogelijk en conform AVG-regelgeving plaats kan vinden. Er kan bijvoor-
beeld gewerkt worden met aangetekende e-mails en schriftelijke toestemming van de vergunninghouder. 

Voorbeeld

Zo is in de gemeente Rotterdam in overleg met de woningcorporaties en/of afdeling Werk en Inkomen 
afgesproken om het aantal formulieren, dat ondertekend moet worden, te verminderen. In plaats daarvan 
worden vragen van sommige uitkeringsformulieren telefonisch uitgevraagd en vindt achteraf een extra con-
trole plaats. Maak hierover duidelijke afspraken zodat alle organisaties weten wat er van hen wordt verwacht.

Beperking van het aantal fysieke afspraken, regeldag
Beperk het aantal fysieke afspraken met de vergunninghouder en laat deze door de betreffende afdelingen en 
organisaties op één en dezelfde (regel)dag plannen, zodat het reizen tussen azc en gemeente beperkt blijft. 
Vervang fysieke afspraken en loketbezoeken zoveel mogelijk door digitale communicatie. Wees hierbij wel alert 
op vergunninghouders die minder digitaal- en taalvaardig zijn. De lokale welzijnsorganisatie/VluchtelingenWerk 
kan hier eventueel bij ondersteunen.  Wees ook alert op de privacy van de vergunninghouder. Niet alle vergun-
ninghouders vinden videobellen prettig. Vraag hen vooraf of zij op deze manier mee willen werken en of zij 
überhaupt beschikken over internet.

COA kan voor de regeldag de reiskosten vergoeden.
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Voorbeelden

Bij de gemeente Rotterdam wordt één kort tekenmoment georganiseerd voor alle formulieren zonder uitleg 
op kantoor bij de gemeente. Dit zou ook plaats kunnen vinden bij VluchtelingenWerk of een andere organi-
satie, als het kantoor voldoet aan de RIVM-richtlijnen. De daadwerkelijke uitleg wordt ervoor of erna telefo-
nisch georganiseerd. VluchtelingenWerk werkt zoveel mogelijk digitaal en als klanten niet zelfredzaam zijn of 
er is toch een handtekening nodig, is een afspraak op hun kantoor mogelijk.

De gemeente Haarlem werkt op afspraak en waar mogelijk op afstand. Het proces van inschrijven en uitke-
ring aanvragen is daarbij geborgd. VluchtelingenWerk heeft de regie op het proces en werkt daarbij samen 
met de klantmanagers van de afdeling Werk en Inkomen (W&I). Door W&I is een procesverantwoordelijke 
aangewezen. Noodzakelijke documenten worden zoveel mogelijk digitaal uitgewisseld. Het proces waarbij 
formulieren op afstand worden ingevuld, wordt vaak wel als complex ervaren. 

De gemeente Amsterdam heeft een intern proces opgezet dat goed loopt. Hier wordt in een latere fase de 
papieren aanvraag met bijbehorende documenten opgemaakt. Het proces is zo ingericht dat er zowel voor 
de vergunninghouders als voor de professionals zo min mogelijk verplaatsingen in de stad zijn evenals mini-
maal fysiek contact met inachtneming van de 1,5 meter. Zo is o.a. een machtiging opgesteld om documen-
ten te delen. 

Begin met meer zelf redzame doelgroep en breidt daarna doelgroep uit. 
Begin zo nodig met een makkelijke doelgroep waarvan de verwachting is dat deze doelgroep snel uit te plaat-
sen is. Begin met deze groep, en als blijkt dat het proces werkt, breid de groep dan uit naar minder zelfredzame 
vergunninghouders. Vraag aan de vergunninghouder, of anders aan COA, of er een begeleider mee kan 
komen, die wel Engels of Nederlands spreekt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat minder zelfredzame ver-
gunninghouders te lang in het azc verblijven. Dat is niet in het belang van de doelgroep. 

Voorbeelden

In de gemeente Rotterdam wordt bij alle vergunninghouders telefonisch een “Coronaproeftest” af. Vragen 
die gesteld worden zijn: 
• ben je gezond? (bel de gemeente als jij of je gezinsleden toch ziek worden); 
• wil je reizen met OV)?;
• spreek je basis Nederlands of Engels of heb je zelf een tolk?;
• kan je videobellen en heb je internet?;
• ben je bereid een huurcontract te tekenen zonder te bezichtigen. Bereid daarna de doelgroep uit met 

versoepeling van de criteria. Inmiddels mogen meer mensen met OV en is in Rotterdam de doelgroep 
uitgebreid met alle azc’s in Nederland. COA verstrekt geen mondkapje, dus het is van belang om de 
vergunninghouder te wijzen op het feit dat een mondkapje in het OV noodzakelijk is.

In de gemeente Haarlem is een DigiD noodzakelijk om online een afspraak met Burgerzaken te kunnen 
maken of inschrijving bij de gemeente te regelen. VluchtelingenWerk heeft toegang tot het reserveringssys-
teem ‘Spreekkamers’ van W&I en kan autonoom een afspraak inplannen. Tevens beschikt VWN over formu-
lieren voor het aanvragen van bijstand, bijzondere bijstand etc.. Die aanvragen kunnen ook schriftelijk 
worden gedaan.
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3 Wat kan VluchtelingenWerk doen om 
de vestiging van vergunninghouders 
vanuit het azc te bespoedigen?

Begeleiding op afstand en op afspraak
VWN begeleidt in veel gemeenten het huisvestingsproces van vergunninghouders en nareizigers. Vanwege de 
RIVM-richtlijnen vindt deze begeleiding momenteel zo veel mogelijk ‘op afstand’ plaats, dat wil zeggen via 
telefoon, e-mail en videobellen. Het is alleen mogelijk om op afspraak (als het gaat om calamiteiten/urgente 
zaken die niet via telefoon afgehandeld kunnen worden) langs te komen. De kantoren van VluchtelingenWerk 
zijn hiertoe inmiddels volgens de RIVM-richtlijnen ingericht (o.a. 1,5 meterafstand), om de noodzakelijke fysieke 
afspraken mogelijk te maken. 

Uitnodigingsbrief
VWN heeft een uitnodigingsbrief in meerdere talen opgesteld, om vergunninghouders te informeren over het 
aangepaste huisvestingsproces, met daarbij een machtiging om benodigde aanvragen ‘op afstand’ te kunnen 
doen. Vragen worden bijvoorbeeld via videobellen (eventueel met een tolk) beantwoord. Maatschappelijk 
begeleiders van VluchtelingenWerk bieden op afstand ondersteuning bij het aanvragen van uitkering, inrich-
tingskrediet, zorgverzekering etc., bijvoorbeeld via aangetekende e-mail, maar kunnen dit niet op afstand doen 
bij aanvragen waarvoor de DigiD nodig is.
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4 Wat kan COA doen om de vestiging 
van vergunninghouders vanuit het azc 
te bespoedigen?

2  IBIS is het bronsysteem van COA.

Vergunninghoudersgesprek
COA voert met alle bewoners een vergunninghoudersgesprek. De volgende onderwerpen komen aan bod in 
het vergunninghoudersgesprek:
• Bereikbaar zijn, noteren van telefoonnummer en e-mailadres in IBIS2;
• Koppeling aan gemeente;
• Terugblik op het huisvestingsgesprek;
• Monitoren hoe het gaat (BRP-inschrijving en ophalen verblijfsdocument);
• Navragen stand van zaken gezinshereniging (indien van toepassing);
• Aanvragen eigen bankrekening;
• DigiD;
• Terugkoppeling aanvraag sociaal medisch advies (indien van toepassing);
• LRV (Logeerregeling vergunninghouders);
• Voorbereiding op tekenen huurcontract;
• Aanvragen zorgtoeslag, huurtoeslag;
• Aanvragen zorgverzekering;
• Aanvragen kinderbijslag en kindgebonden budget (indien zorg voor kinderen);
• Belang direct inschrijven bij huis- en tandarts;
• Aanvragen Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) (indien van toepassing).

Ondersteuning huisvesting
Het COA ondersteunt bewoners bij de randvoorwaarden voor huisvesting. Het COA voert gesprekken, deelt 
infosheets uit en ondersteunt praktisch bij aanvragen. Er wordt consequent aangegeven dat men een DigiD en 
bankrekening moet aanvragen. De aanvraag van dergelijke zaken blijft wel de verantwoordelijkheid van de 
bewoner zelf.

Het COA neemt geen (administratieve) taken van gemeentelijke ketenpartners over. De verminderde bewo-
nerscontacten door ketenpartners mogen niet leiden tot meer bewonerscontacten met COA medewerkers. 
Ook geldt voor veel regelzaken dat AVG-regels moeten worden gevolgd. COA medewerkers kunnen daarom 
niet kopieën van verblijfsdocumenten en/of bankpassen verstrekken. Vergunninghouders zijn zelf verantwoor-
delijk voor de aanlevering. 

Informeren over woningaanbod
Zodra er een woningaanbod komt, informeert de locatiemedewerker de vergunninghouder dat hij op tijd aan-
wezig moet zijn op de dag dat hij zijn huurcontract bij de gemeente gaat tekenen, dat hij een mondkapje in het 
OV moet dragen, en de volgende documenten mee moet nemen: 
• Verblijfsdocumenten van alle volwassen gezinsleden;
• bankpas (+ afschriften van de afgelopen 3,  maanden) van alle volwassen gezinsleden;
• DigiD;
• BSN van alle volwassen gezinsleden. 
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Na het tekenen van het huurcontract moet de vergunninghouder zo snel mogelijk een kopie inleveren bij het 
COA. Dit is van belang omdat fase 3 van het uitstroomproces op de begindatum van het huurcontract begint. 

Kinderbijslag en het kindgebonden budget
De vergunninghouder ontvangt (indien hij de zorg over de kinderen heeft) in het vergunninghoudersgesprek 
informatie over deze toeslagen en hoe hij deze kan aanvragen. Dat kan alleen als de vergunninghouder een 
BSN heeft en een bankrekeningnummer. De locatiemedewerker ondersteunt de vergunninghouder bij de aan-
vragen. Het is van belang om de kinderbijslag en het kindgebonden budget zo snel mogelijk aan te vragen, 
nog tijdens het verblijf in de opvang. Het COA stopt namelijk 3 maanden na het ontstaan van het recht op kin-
derbijslag de weekgelden voor de kinderen. De vergunninghouder ontvangt in het gesprek de Factsheet 
Kinderbijslag en kindgebonden budget en de Brief kinderbijslag. Het ‘Aanvraagformulier kinderbijslag’ wordt 
voorafgaand aan het vergunninghoudersgesprek vanuit IBIS gegenereerd en wordt tijdens het gesprek doorge-
nomen en ondertekend.

COA kan via de interne post bewoners attenderen op ontvangen brieven van gemeente en VluchtelingenWerk.

COA informeert de vergunninghouder over het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer. 
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5 Welke documenten heeft de 
vergunninghouder (en de 
maatschappelijk begeleider) nodig 
om de betreffende aanvragen digitaal 
te kunnen doen?

Voor de meeste aanvragen (bij gemeente, zorgverzekering etc.) moet de vergunninghouder en diens eventuele 
gezinsleden beschikken over: kopie ID-bewijs (verblijfspas), kopie Zorgpas (RZA), inkomensverklaring, 
bankpas en bankafschriften van de laatste drie maanden, (bij werk ook IB60 arbeidscontracten, laatste 3 
salarisstroken), bewijs van inschrijving in BRP en na uitplaatsing het B12 formulier. Zie ook: de factsheet 
Efficiënte regeldag van het Opnieuw Thuis.

Documenten die COA beschikbaar stelt
Via TVS (Taakstelling Volg Systeem) stelt COA de volgende documenten beschikbaar aan gemeenten: 
• Informatieformulier; 
• B12; 
• Inkomstenverklaring;
• informatieformulier huisvesting; 
• klantprofiel;
• eventueel nareisprofiel.

Bankrekening
Het COA voert met alle vergunninghouders een vergunningshoudergesprek, waarin wordt aangegeven dat 
men een DigiD en bankrekening moet aanvragen. COA besteedt hier extra aandacht aan. De aanvraag van 
dergelijke zaken blijft de verantwoordelijkheid van de bewoner zelf.

Voorbeelden

In de gemeente Amsterdam is een machtiging opgesteld om documenten te delen (m.u.v. bankpas en ID) 
met VluchtelingenWerk. Denk aan Huurovereenkomst, Specificatie betaling eerste kosten huur, Machtiging 
GKA, Aanvraag Zorgverzekering, Aanvraag Gas en Licht, Aanvraag Water.

De gemeente Rotterdam maakt geen gebruik van machtigingen, maar organiseert één tekenmoment voor 
alle documenten. 

DigiD
Voor een deel van de bewoners is het op dit moment niet mogelijk om een DigiD aan te vragen/bankrekening 
te openen, doordat zij niet zijn ingeschreven in de BRP of nog geen verblijfsdocument hebben ontvangen. Het 
is bekend dat dit een belemmering is voor het huisvestingsproces. Momenteel wordt er door de 
Vreemdelingenketen hard gewerkt aan een oplossing. Zie voor informatie, waaronder de spoedprocedure, het 
antwoord op vraag 1.
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Toeslagen
De vergunninghouder ontvangt in het vergunninghoudersgesprek informatie over de toeslagen en hoe de 
huur- en zorgtoeslag wordt aangevraagd. 

Zodra de vergunninghouder een kopie van het huurcontract bij het COA heeft ingeleverd, vraagt het 
Toeslagenservicepunt van het COA deze toeslagen voor hem aan als eenmalige service. De vergunninghouder 
ondertekent hiertoe een machtiging. De vergunninghouder ontvangt de Brief Aanvraag toeslagen. De locatie-
medewerker stuurt het ondertekende huurcontract en de machtiging naar het toeslagenservicepunt van het 
COA (toeslagen@coa.nl). 

Voor wat betreft de kinderbijslag en het kindgebonden budget krijgt de vergunninghouder mondeling (via het 
vergunninghoudersgesprek) en schriftelijk (via de infosheet) de nodige informatie én de locatiemedewerker 
ondersteunt het gezin bij deze aanvragen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de vergunninghouders 
zelf.

Normaal gesproken lopen de aanvragen via een papieren document. Tijdens de corona-periode worden aan- 
vragen digitaal ingediend, in verband met de vertraagde postverwerking bij de SVB. Voor een deel van de 
bewoners is het op dit moment niet mogelijk om een DigiD aan te vragen danwel een bankrekening te openen 
doordat ze niet zijn ingeschreven in de BRP of nog geen verblijfsdocument hebben ontvangen. Het is bekend 
dat dit een belemmering is voor het huisvestingsproces. Momenteel wordt er door de Vreemdelingenketen 
hard gewerkt aan een oplossing. Zie voor informatie, waaronder de spoedprocedure, het antwoord op vraag 1).

https://plein.coa.local/processenuitvoeren/uitvoering/VoorlichtingAsielzoekers/Paginas/Brief-aanvraag-toeslagen.aspx
mailto:toeslagen@coa.nl
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6 Hoe werkt het momenteel met 
bezichtigingen van de woning en het 
ondertekenen van een huurcontract?

Bezichtiging 
De bezichtiging kan bijvoorbeeld plaatsvinden via videobellen of door een filmpje van de woning aan de ver-
gunninghouder te sturen. Daarbij is het wel van belang dat eventuele gebreken aan de woning ook op een later 
moment nog gemeld (en gerepareerd) kunnen worden. Elke corporatie heeft een oplevertermijn waarbinnen 
dit kan. Nog beter is de afspraak met de corporatie te maken dat vooraf wordt geïnspecteerd of alles werkt en 
in orde is en dat de meterstanden worden opgenomen door de verhuurder en (foto’s hiervan) aan de vergun-
ninghouder en de maatschappelijk begeleider worden gestuurd. 

Voorbeelden

In de gemeente Rotterdam wordt nagedacht door woningcorporaties hoe zij de informatie die zij normaal 
aan de vergunninghouder geven kunnen leveren via een folder, een huisbezoek of nabellen. Bezichtigingen 
gaan daar nu digitaal in aanwezigheid van een ambtenaar van de gemeente. 

In de gemeente Haarlem zijn de processen zo aangepast dat de bezichtigingen veelal digitaal plaatsvinden, 
ofwel met inachtneming van de RIVM richtlijnen.

In de gemeente Tilburg worden de foto’s van het huis met aanbiedingsbrief meegestuurd door de woning-
corporaties in cc aan COA. 

In de gemeente Breda maakt de woningcorporatie een video van de woning en foto’s van de meterstanden 
en stuurt deze met huurprijssamenstelling en de woningaanbieding naar VWN. De video is bedoeld om de 
vergunninghouder een goed beeld van de toekomstige woning te geven en om de hoogte van het inrich-
tingskrediet te kunnen bepalen. 

Gebreken 
Eventuele gebreken aan de woning kunnen bij een begeleide digitale bezichtiging naar boven komen en er is 
altijd minimaal één maand waarbinnen men gebreken kan melden. Wanneer gebreken zich manifesteren na 
overdracht, is herstel vaak nog mogelijk. In het slechtste geval wordt de verhuring ongedaan gemaakt. Ook hier 
geldt: maak duidelijke afspraken met de woningcorporaties hierover. 

Ondertekening van het huurcontract
Het ondertekenen van het huurcontract en de sleuteloverdracht vindt bij voorkeur plaats in de woning of indien 
mogelijk op het kantoor van VluchtelingenWerk/de maatschappelijk begeleider, zodat geen extra reis naar en 
afspraak op het kantoor van de woningcorporatie nodig is. Maak hierover afspraken met VluchtelingenWerk/de 
maatschappelijk begeleider. Denk bijvoorbeeld na over de mogelijkheid om een RIVM ingerichte balie beschik-
baar te stellen aan VluchtelingenWerk. Ook moeten er afspraken met de corporaties gemaakt worden over 
aanleveren van sleutels en huurcontracten. 
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Voorbeelden

In de gemeente Rotterdam wordt het huurcontract op één kort tekenmoment zonder uitleg op hun kantoor 
getekend. De uitleg van alle documenten (zorgverzekering, energie, verhuizing BRP etc.) gebeurt twee 
dagen van tevoren telefonisch. 

In de gemeente Amsterdam is met alle corporaties afgestemd over het opstarten van het inplaatsingspro-
ces. Per corporatie zijn afspraken gemaakt over o.a. contractondertekening en sleutelafgifte. Zo hangt de 
sleutel in een kluisje bij de woning, wordt het huurcontract aan de vergunninghouder én gemeente 
gestuurd, en vindt de toelichting via de telefoon plaats.

In de gemeente Tilburg vindt de ondertekening fysiek plaats bij de woningcorporaties met VWN, waar er 
voor hen ook een ruimte beschikbaar wordt gesteld om andere zaken te regelen zodat er maar één afspraak 
nodig is en reisbewegingen beperkt blijven.
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7 Wat is er nodig in de woning?

Om het aantal reisbewegingen tussen azc’s  en de woning te beperken, en om contacten tussen leveranciers en 
de vergunninghouder te beperken, heeft het de sterke voorkeur dat de woning in overleg met de nieuwe 
bewoner gestoffeerd en met functionerende verwarming wordt opgeleverd. 

Om de woning te kunnen inrichten, is het van belang dat huisraad wordt verkregen en dat witgoed door de 
leverancier in de woning wordt geleverd en aangesloten. Indien (kringloop)winkels gesloten zijn, kan gekeken 
worden naar het maken van afspraken met een kringloopwinkel of naar de mogelijkheid om online huisraad aan 
te schaffen. Is stofferen niet mogelijk, geef dan een lijst met bouwmarkten, meubelzaken, kringloopwinkels etc. 
mee, zodat vergunninghouders zelf hun weg kunnen vinden. Maak afspraken met de corporatie dat de verwar-
ming vooraf is gecheckt.

Verder is een internetaansluiting nodig, zodat de maatschappelijke begeleiding en andere contacten digitaal 
(o.a. via videobellen) plaats kunnen vinden, en een spoedige start met de inburgeringslessen mogelijk is.
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8 Wat als het inrichten van de woning 
en/of de diverse aanvragen langer 
duren dan de normale 2 weken?

COA kan de termijn voor uitplaatsing 3 maal met 2 weken verlengen, als dit nodig is. Let wel op dat de over-
bruggingstermijn van de uitkering maximaal een maand is. Daarna ontstaat er een periode waarin er wel vaste 
lasten ontstaan, terwijl daar geen uitkering of toeslagen tegenover staan. Bespreek binnen je gemeente of 
verlening van de overbruggingsuitkering voor de vergunninghouder mogelijk is.



16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9 Hoe kan de gemeente de verhuizing 
in de BRP registreren?

Maak het mogelijk om de verhuizing via aangetekende e-mail aan te geven. Via DigiD is dit momenteel meestal 
niet mogelijk, omdat de meeste begeleiding op afstand plaatsvindt. Het is niet aan te raden om de registratie 
van verhuizing in de BRP uit te stellen, vanwege het toekennen van de uitkering en huurtoeslag. 

In de gemeente Rotterdam tekent de vergunninghouder een verhuisformulier aan de balie en dit wordt intern 
per mail gestuurd naar de collega’s van de afdeling migratie. 
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10 Hoe kan de aanvraag voor de 
uitkering, inrichtingskrediet en 
eventuele bijzondere bijstand 
plaatsvinden? 

Maak het mogelijk om deze aanvragen via aangetekende e-mail te laten doen door maatschappelijke begelei-
ders. Via DigiD is dit momenteel meestal niet mogelijk, omdat de meeste begeleiding op afstand plaatsvindt. 

Voorbeeld

In de gemeente Rotterdam wordt de aanvraag Participatie wet en bijzondere bijstand, wet Taaleis en plan 
van aanpak jongeren aan balie getekend. Dit formulier wordt doorgestuurd naar de naar de inkomensconsu-
lent die de dag erna telefonisch de overige vragen stelt over doelmatigheid en rechtmatigheid. Er is nu ook 
coulance als de bankafschriften later binnen komen. Bij uitstroom uit het azc vragen inkomensconsulenten 
ook hoe het de vergunninghouder vergaat.



18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11 Hoe kan voorkomen worden dat 
vergunninghouders in financiële 
problemen raken?

COA vraagt de huur- en zorgtoeslag aan, voorafgaand aan de verhuizing naar de gemeente, op grond van het 
huurcontract. VluchtelingenWerk checkt vervolgens of de toeslagen correct zijn aangevraagd, past eventueel 
de ingangsdatum van de zorgtoeslag aan, na inschrijving zorgverzekering en controleert of er een beschikking 
van de Belastingdienst is. Dit is conform de landelijke afspraken tussen Belastingdienst, COA en 
VluchtelingenWerk. VluchtelingenWerk vraagt ook de overige toeslagen aan, indien dit niet gedurende het 
verblijf bij het COA is gebeurd.

Het verdient aanbeveling dat de gemeente de eerste maand huur betaalt vanuit de uitkering. In veel gevallen 
wordt de eerste maand huur en borg standaard doorbetaald. De meest kwetsbare vergunninghouders wordt 
voor een periode van 1 tot 2 jaar budgetbeheer aangeboden.

Voorbeeld

In de gemeente Tilburg wordt standaard de borg en de eerste maand huur rechtstreeks betaalt aan woning-
corporaties, maar wel verrekend met de uitkering. 
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Bijlagen

Belscript klanten die op de wachtlijst voor een woning staan ten tijde van Covid 19 staan. 
 
Bel zoveel mogelijk klanten uit AZC Rotterdam en AZC volgens de gemaakte verdeling. 
 
Script: 
 
Bel klanten waarvan jij denkt dat zij Engels of Nederlands spreken en in AZC Rotterdam Leg 
uit dat wij in verband met de Coronacrisis gestopt zijn met inhuizingen en dat wij zoeken naar 
een manier om dit op gang te brengen. 
 
Spreken zij basis Engels of Nederlands 
Voldoen zij aan die voorwaarde ja/nee 
 
Hebben zij internet op hun telefoon en kunnen zij videobellen 
Voldoen zij aan die voorwaarde ja/nee 
 
Vraag of zij last hebben van koorts, verkoudheid of benauwdheid. 
Voldoen zij aan die voorwaarde ja/nee 
 
Vraag of zij bereid zijn bij ons op kantoor een huurcontract en andere zaken zoals gas water 
licht te tekenen 
 
Vraag of zij bereid zijn een woning te accepteren door eerst een huurcontract te tekenen en 
daarna pas de woning gaan bezichtigen met onze hulp via videobellen 
Gaan zij met die voorwaarde akkoord ja/nee 
 
Vraag of zij daarvoor bereid te reizen met het OV of met de fiets. 
Gaan zij akkoord met deze voorwaarde ja/nee 
 
Leg uit hoe wij nu gaan inhuizen  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Als zij akkoord zijn met reizen en eerst tekenen en dan bezichtigen en geen klachten hebben, 
dan gaan wij hen aan woning matchen. Dan zullen wij hen zoveel mogelijk digitaal of 
telefonisch begeleiden en zaken voor hen regelen. Daarvoor moeten zij een keer naar kantoor 
komen om huurcontracten en aanvragen uitkering te tekenen. 
 
Gaan zij niet akkoord met deze voorwaarden, dan blijven zij op de wachtlijst tot de crisis 
voorbij is. 
Vertel dat wij de volgende keer contact opnemen met hen via een brief als het huurcontract 
van de woning bijna getekend kan worden. 
Wij gaan hen dan uitgebreid vertellen hoe het proces verder zal verlopen en wij zullen hen 
digitaal of telefonisch daarbij begeleiden. 
 
Noteer gelijk na het gesprek alles in notities  
 
Gaat wel/niet akkoord met de voorwaarden 
Heeft wel/geen COVID 19 klachten 
 
Dit voorkomt dat klanten dubbel gebeld worden. 
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versie 29 april 2020 
 

 
Huisvesting statushouders vanuit het AZC naar Breda1 
 
Vanwege corona ligt de huisvesting van statushouders op dit moment stil. De wens is om dit proces 
weer te hervatten, en wel op een coronaveilige manier. Hieronder volgt een beschrijving voor een 
“inplaatsing-nieuwe stijl”. Deze houdt in dat na het tekenen van de huurovereenkomst als eerste de 
woning klaar wordt gemaakt voor bewoning (men kan er slapen, koken, wassen). Het verder 
opknappen en inrichten van de woning gebeurt na verhuizing. Daarna start ook de coaching 
huisvesting. 
 
Uitgangspunten: 

- Aansluiten op coronamaatregelen; 
- Basis op orde en geregeld: woning is in de basis gereed voor bewoning (koken, slapen, 

douchen) en alle daarvoor noodzakelijke zaken zijn geregeld; 
- Woningbezichtiging gebeurt in principe aan de hand van video en plattegronden; 
- Voldoen aan privacywetgeving, hetgeen erop neerkomt dat documenten met 

persoonsgegevens uitsluitend beveiligd gemaild moeten worden. 
 

 
Deze aangepaste werkwijze richt zich op de verhuizing van statushouders vanuit het azc naar Breda, 
verwoord in stap 2, 3 en 4. Deze is voorgelegd en akkoord bevonden door de bij dit proces betrokken 
partijen: Vluchtelingenwerk, corporaties en gemeente. 
 
Stap 1: de matching met een woning (ongewijzigd); 
Stap 2: tekenen huurcontract, aanvraag uitkering en bijzondere bijstand, regelen, regelen 
noodzakelijke aansluitingen (energie, water, internet), check op DigiD, doorgeven verhuizing; 
Stap 2: bestellen en leveren basisartikelen (witgoed, bedden + matras, pannen, servies); 
Stap 3: verhuizing vanuit het azc naar Breda; 
Stap 4: vervolg coaching huisvesting conform de werkwijze van VWN. 
 
 
Normaliter krijgt een statushouder na ondertekening van het huurcontract twee weken de tijd om te 
verhuizen. Die termijn zal nu niet gehaald worden. COA verlengt het verblijf in het AZC zo lang als 
nodig is.   
 
 
 
Stap 1 matching woning 

1. Gemeente matcht gekoppelde statushouder(s) met een woning en draagt deze voor als 
kandidaat aan de corporatie; 

2. Corporatie controleert de passendheid en gaat akkoord met de kandidaat; 
3. Gemeente informeert VWN over het woningaanbod en stuurt de plattegronden van de woning 

toe; 
4. VWN neemt contact op met de huidige huurder over een eventuele overname van spullen; Als 

er zaken kunnen worden overgenomen neemt VWN contact op met de statushouder en 
bemiddelt in de afspraken daarover; 

 
Stap 2 De inplaatsing 
Voorbereiding 

1. Corporatie maakt video van de woning en foto’s van de meterstanden en stuurt deze met 
huurprijssamenstelling en de woningaanbieding naar VWN. De video is bedoeld om de 
statushouder een goed beeld van toekomstige woning te geven en om de hoogte van het 
inrichtingskrediet te kunnen bepalen; 
 

2. VWN neemt contact op met de corporatie om de datum sleuteluitreiking/ingangsdatum 
huurovereenkomst te plannen; 

 
1 voor de verhuizing van bewoners van het Koetshuis naar andere woonruimte binnen Breda worden andere 
afspraken gemaakt.  
 



21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

versie 29 april 2020 
 

 
3. Corporatie maakt de huurovereenkomst en 1e verhuurnota en stuurt deze naar VWN (naar 

infobreda@vluchtelingenwerk.nl en amelhem@vluchtelingenwerk.nl ); 
 

4. VWN plant de inplaatsing;  
 

5. VWN neemt contact op met de statushouder over een aantal zaken: 
 Uitleg over wat er tijdens de inplaatsing gaat gebeuren.  
 Check telefoonnummer statushouder en opvragen mailadres. Als het telefoonnummer 

niet klopt, vraagt VWN dit op bij de regievoerder van COA).  
 Check of er sprake is van beperkingen bij het wonen, die niet TVS staan vermeld.  

 Bij twijfel wordt COA om duidelijkheid gevraagd. Als blijkt dat de woning toch 
niet geschikt is voor de kandidaat-bewoner, vervalt het woningaanbod en 
vraagt COA een SMA aan; Voor de woning wordt andere kandidaat gezocht. 

 Check of de statushouder akkoord gaat met het principe van een woningbezichtiging 
op basis van een video en de plattegronden van de woning.  

 Indien niet akkoord: statushouder (1 persoon per huishouden en vrij van 
coronaklachten) komt voor de datum van de inplaatsing naar Breda. VWN 
haalt voor de bezichtiging de sleutels op en spreekt met de statushouder voor 
de woning af. Statushouder gaat alleen de woning in en heeft telefonisch 
contact met VWN. VWN levert de sleutel direct na de bezichtiging terug in bij 
de corporatie.  
NB: Voor Alwel geldt dat slechts in uitzonderlijke gevallen (als slechte 
kwaliteit video of het ontbreken van plattegonden) de woning alsnog 
bezichtigd kan worden. 

 
6. VWN stuurt v-nummer, eerste verhuurnota, overzicht van over te nemen zaken en video naar 

regisseur die de intake voorbereidt en afhandelt. 
 
7. Regisseur statushouders vult aan de hand van de gegevens uit TVS en de video de 

formulieren bijzondere bijstand en aanvraag uitkering zover mogelijk in. Mailt deze naar VWN 
(naar infobreda@vluchtelingenwerk.nl en amelhem@vluchtelingenwerk.nl ); 

 
8. VWN print de formulieren en markeert waar de handtekeningen moeten worden gezet; 

 
9. VWN stuurt uitnodiging voor inplaatsing + huurovereenkomst aanvraagformulieren voor 

bijzondere bijstand en uitkering, het formulier om de verhuizing te kunnen doorgeven, de 
plattegronden van de woning en een retourenveloppe aan de statushouder. COA (azc en 
regievoerder) ontvangt de uitnodiging per mail. De video van de woning wordt per mail aan de 
statushouder verzonden; 

 
10. Na ontvangst van de uitnodiging checkt COA of alle benodigde documenten voorhanden zijn 

en checkt of er een  DigiD is. De statushouder zorgt voor de kopieën en prints.  
• kopie IND Verblijfsdocument  
• kopie IND Beschikking 
• gegevens bankrekening en bankafschriften van de laatste drie maanden 

 
Inplaatsing 

11. Op de afgesproken tijd en dag neemt VWN contact op met statushouder via een 
videoverbinding: 
 Woning wordt via de video bezichtigd, opmerkingen worden genoteerd;  
 Huurovereenkomst wordt ondertekend; 
 Bij woningweigering start de reguliere woningweigeringsprocedure; 
 De aanvraagformulieren voor de bijzondere bijstand en uitkering worden doorgenomen, 

antwoorden op openstaande vragen worden door VWN verzameld en later toegevoegd. 
Daarna worden de formulieren ondertekend door de statushouder; 

 Het formulier voor het doorgeven van de verhuizing wordt besproken en ondertekend; 
 VWN regelt op afstand het energiecontract, aansluiting water en internet; 
 VWN bespreekt de zorgverzekering; 
 VWN bereidt de statushouders voor op stap 2 en maken hiervoor afspraak; 
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 Statushouder stuurt overeenkomst en formulieren direct na de afspraak terug aan VWN 
met de meegestuurde retourenveloppe; 

 
Afhandeling 

12. VWN ontvangt de retour gezonden documenten en 
a) stuurt de aanvraagformulieren bijzondere bijstand en uitkering + verplichte bijlagen 

(genoemd bij 10) en kopie huurovereenkomst naar de regisseur statushouders (via 
individueel mailadres). Eventueel ontbrekende formulieren worden direct opgevraagd 
bij statushouders. Als de toegestuurde documenten vragen of onduidelijkheden 
geven, neemt de regisseur telefonisch contact op met de statushouder; 

b) stuurt de huurovereenkomst naar de corporatie; 
c) zorgt ervoor dat de verhuizing aan Burgerzaken wordt doorgegeven; 

 
13. Corporaties sturen een kopie van de huurovereenkomst naar COA (toeslagen@coa.nl). COA 

vraagt huurtoeslag aan. VWN bewaakt dit; 
 

14. Aanvraag uitkering en bijzondere bijstand worden afgehandeld door regisseur. Deze zorgt ook 
voor de betaling van de eerste verhuurnota; 

 
15. Het streven is om binnen één week de bijzondere bijstand aan de statushouder over te 

maken2. De uitbetaling van de uitkering volgt de normale werkwijze; 
 

16. Sleuteloverdracht:  
Woning van Alwel: Op de dag van de ingangsdatum van de huurovereenkomst opent de 
opzichter van Alwel op het afgesproken tijdstip met de huissleutel de voordeur van de woning. 
VWN loopt de woning door en heeft telefonisch begeleiding van de opzichter. 
Daarna vertrekt de opzichter en “zijn de sleutels overhandigd”.  
Woning van Laurentius: VWN haalt de sleutels op kantoor op. 
Woning van WonenBreburg: VNW haalt sleutels op kantoor op via sleutelkluisje. 

 
 
 
Stap 2 Regelen basiszaken 
In deze stap worden alle noodzakelijke basiszaken besteld en geregeld. De wijze waarop dit gebeurd 
is maatwerk. VWN bespreekt met de statushouders wat kan en wat gewenst is. Tussentijds is er 
contact tussen VWN en de statushouder om de voortgang te volgen. Er wordt een afspraak gemaakt 
over de sleuteloverdracht. 
 
 
 
Stap 3 Verhuizing 

1. Sleuteloverdracht VWN aan statushouder 
2. Na levering basiszaken verhuizen statushouders vanuit het azc naar Breda; 
3. Na verhuizing kan de woning worden opgeknapt en ingericht. 

 
 
 
Stap 4 
Vervolg coaching huisvesting  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Deze termijn is alleen haalbaar als alle stukken bij de verwerking van de aanvraag aanwezig zijn. 
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De huisvesting van vergunninghouders blijkt vaak 
snel en passend te regelen. Een doeltreffende 
regeldag levert geen extra woonruimte op, maar 
voorkomt onnodige belasting en ruis. Een goede 
voorbereiding blijkt het halve werk.

Gemeenten kunnen daarbij het voortouw nemen 
en hierover duidelijke afspraken maken. Door alles 
en iedereen doordacht klaar te hebben staan. Door 
heldere verantwoordelijkheden en werkzaamheden. Alle 
praktische regelzaken met de vluchteling zijn meestal op 
één dag te concentreren. 

Ervaringen delen kan op het forum van Opnieuw Thuis 
Nieuwe inzichten kunnen leiden tot aanvulling van deze 
handreiking. Tips en adviezen zijn welkom op: 
postbus@opnieuwthuis.nl 

Voorafgaand aan de regeldag

Mismatch voorkomen
Een verkeerde combinatie van woning en vluchteling 
werkt sterk vertragend. Bij het zoeken van passende 
woonruimte is het belangrijk om over de juiste 
informatie te beschikken. 
De regievoerder van het COA levert via het digitale 
systeem (TVS) informatie aan. Met gemeenten zijn 
daarover afspraken gemaakt. Belangrijke onderdelen 
hiervan zijn: 

• Gezinssamenstelling
•  Fysieke / psychologisch beperkingen van belang voor 

passende huisvesting (SMA / sociaal medisch advies)
• Zwangerschap
• Nareizende familieleden / gezinshereniging
• Personalia
• Burgerservicenummer
• Bankrekeningnummer
• Verblijfplaats AZC
•  Verblijfsdocumentgegevens (nummer en uitgiftedatum) 
• Telefoonnummers

Factsheet november 2015/pagina 1 - OPNIEUW THUIS - postbus 20301 - 2500 EH Den Haag

Factsheet november 2015

Suggesties voor een Efficiënte Regeldag

Doelgroepen: 
	 •	gemeenten
	 •	woningcorporaties
	 •	maatschappelijke	begeleiding	
	 •	particuliere	vastgoedsector		
Voor:  
	 •	beleid	&	uitvoering

>HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS<
VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT
>HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS<
VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT
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Het COA vult de gegevens aan als die pas na de 
koppeling beschikbaar komen. 
 
Vaak zijn er nareizende gezinsleden en soms moet een 
vergunninghouder naar andere, doorgaans grotere, 
woonruimte. In dat geval moet de referent – dat is de 
vluchteling die als eerste in 
Nederland vergunning vroeg – een aantal documenten 
inleveren:

•  Inkomstenverklaring (voorheen IB60) bij al werkende 
vluchtelingen

•  Of bankafschriften / uitkeringsspecificatie in het geval 
men pas kort in Nederland is 

• Verklaring ‘geen huurschuld’ 

De gemeente maakt met de woningbouwcorporatie 
afspraken over het verstrekken van de volgende 
informatie over de woning:

• Soort woning
• Huurprijs
• Indien voorhanden en gewenst: plattegrond

Na de matching
Is er een geschikte woning gevonden? Zijn alle gegevens 
gecontroleerd? Dan volgt een afspraak voor de regeldag. 
Voor het inplannen van de regeldag is afstemming nodig 
met de betrokken loketten/organisaties voor:

•  Een uitnodiging aan de volwassen vergunninghouders. 
Die moeten allemaal aanwezig zijn

•  Tijdstip woningbezichtiging: denk bij het plannen aan 
reistijd van de vergunninghouder 

•  Aanwezigheid van verhuurder en huurcontract in de 
woning

•  Aanwezigheid maatschappelijke begeleiding
•  Ondertekening van het huurcontract in de woning
•  Overhandiging van de sleutels na ondertekening
•  Afspraken over achterstallig onderhoud in de woning of 

eventueel over te nemen spullen
•  Inschrijven bij de gemeente / BRP
•  Aanvraag bijstand, bijzondere bijstand, 

inrichtingskrediet (of andere lokale regelingen)
•  Is de taal een barrière? Schakel zo nodig een tolk in 

van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland

Tip Sommige gemeenten regelen opvang voor 
meereizende kinderen tijdens de ‘regeldag’.

Persoonlijke gegevens en documenten
Zoveel mogelijk vooraf invullen van relevante formulieren 
versnelt de afhandeling. Gemeenten kunnen zorgen 
dat ze benodigde kopieën en gegevens op tijd in huis 
hebben. Dat voorkomt frustratie en vertraging. 

Factsheet november 2015/pagina 2 - OPNIEUW THUIS - postbus 20301 - 2500 EH Den Haag
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Het gaat om het opvragen/checken van:
•  Contactgegevens (staan in Taakstelling Volg Systeem 

(TVS)
•  Kopie ID passen (op te vragen bij vergunninghouder)
• Kopie bankpas (idem)
•  Burgerservicenummer (staat in TVS zodra beschikbaar)
• Beschikking vergunningverlening 

Soms willen gemeenten de pas van de zorgregeling 
(ZRA) zien. Ook deze is op te vragen bij de 
vergunninghouder.
Soms willen gemeenten een B12 verklaring. Een 
voorlopige B12A komt via TVS beschikbaar na registratie 
van het huurcontract. 

TipS	•	Bij het opvragen van kopieën en gegevens, 
helpt het meesturen van een retourenveloppe. 
Een antwoordstrook is ook handig. De 
vergunninghouder kan daar zijn telefoonnummer 
en emailadres op invullen. Hierdoor kan 
de gemeente gemakkelijker rechtstreeks 
communiceren met de vergunninghouder.
•	Vaste contactpersonen en behandelaars bij 
betrokken organisaties zijn praktisch en prettig. 
Het maakt snel schakelen mogelijk en is goed voor 
de routines.

Op de regeldag

Bundeling van alle vervolgwerkzaamheden op één dag 
heeft de voorkeur. Meer dan twee dagen is niet nodig. 
Taal is vaak een hindernis. Assistentie van een tolk of 
iemand die de taal spreekt van de vluchteling biedt 
dan uitkomst. Het is belangrijk dat de gemeente en de 
maatschappelijke begeleiding goede afspraken maken 
over wie wat doet.

Rond de bezichtiging van de woning: 
• Intakegesprek
• Uitleg over:
 - Gebruik van de woning
 - Goed huurderschap
 - Spelregels van de verhuurder
• Ondertekening van het huurcontract*
• Overhandiging sleutels 
• Opnemen meterstanden
•  Aanvraag gas, water, licht, internet/TV door de 

gemeente of Vluchtelingenwerk 

* Tip teken huurcontract in de woning dat scheelt 
reistijd

Bij de gemeente/afdeling Sociale Zaken:
•  Inschrijven in de gemeente, Basisregistratie Personen
•  Aanvraag bijstand, bijzondere bijstand, inrichtings-

krediet (Via gemeentelijke klantmanager Werk & 
Inkomen met registratiebevoegdheid voor aanvragen 
bij UWV)

Tip Sommige gemeenten vullen al vóór de 
bezichtiging, samen met de vergunninghouder, 
formulieren in voor gas, water, licht, uitkering 
en zorgverzekering. Dan is een computer na de 
bezichtiging niet meer nodig.

Zodra de inschrijving in de BRP heeft plaatsgevonden 
organiseren de gemeente of Vluchtelingenwerk:
•  Aanvraag verzekeringen: wettelijke aansprakelijkheid, 

inboedel
•  Zorgverzekering. Vaak is via de gemeente deelname 

aan een collectieve zorgverzekeringen mogelijk
•  AOW, voor oudere vluchtelingen (Sociale 

Verzekeringsbank)
•  Kinderbijslag voor kinderen onder 18 jaar (Sociale 

Verzekeringsbank)
•  Zorgverleners (tandarts, huisarts, Centrum voor Jeugd 

en Gezin / CJG, zorg- en welzijnsorganisaties)
•  Onderwijs voor kinderen en jongeren (scholen, 

schakelklas)
•  Registratie als werkzoekende (UWV)
•  Aanvraag huur- en zorgtoeslag* 
•  Aanmelding inburgeringslessen 
•  Aanvraag inburgeringslening (DUO: Dienst Uitvoering 

Onderwijs)
•  Aanvraag aanvullende zorgvoorzieningen/WMO 

* Tip Stuur het getekende huurcontract meteen 
naar toeslagen@coa.nl. Dan gaat het COA 
automatisch de huur- en zorgtoeslag voor de 
vergunninghouders aanvragen.  

Na de regeldag

Zonder een financieel goede basis maken vluchtelingen 
geen kans op een vlotte integratie. Een aantal tips om dit 
vanuit de Participatiewet te borgen:

•  Vergoeding voor stofferings- en inrichtingskosten:
 - Regel dit vóórdat overschrijving BRP rond is
 -  Contant of binnen 48 uur na het huurcontract 

overmaken, eventueel gedeeltelijk
•  Zorg voor lokaal maatwerk met vaste afspraak voor 

betaling van:
 - Eerste huurnota aan de verhuurder
 - Eerste nota’s aan de zorgverzekeraar
•  Overbruggingsuitkering binnen twee weken

Tip Maak gebruik van de Regeling Kwetsbare 
Personen om de vaste lasten vanuit de uitkering te 
betalen zoals zorgverzekering, huur en energie.

Begeleiding en nazorg
Het is na de regeldag van belang om na enige tijd te 
controleren of de formaliteiten goed geregeld zijn. Dat 
is essentieel voor het opbouwen van een nieuw bestaan. 
De klantmanager, VluchtelingenWerk of een andere 
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betrokken maatschappelijke organisatie kan hierin een 
rol spelen. 
In elk geval checken: 

• Correcte BRP-inschrijving
• Verloop uitkeringsverstrekking, toeslagen, kinderbijslag
• Afsluiting noodzakelijke verzekeringen
• Aanmeldingen zorgverleners
• Deelname onderwijs

Afsluiting
•  Op basis van de registratie van de ingangsdatum 

van het huurcontract eindigt de opvang na 14 dagen 
en telt de vergunninghouder automatisch mee voor 
de taakstelling. Handmatige invoering in TVS voor 
het meetellen voor de taakstelling, is slechts van 
toepassing op vergunninghouders die zich buiten de 
koppeling om in een andere gemeente zelfstandig 
weten te huisvesten en bij zgn. ‘Hervestigers’. Dat 
moet gedaan worden via het taakstellingformulier dat 
in TVS is te downloaden. Ingevulde formulieren kunnen 
gemaild worden naar helpdeskuitvoering@coa.nl.

•  Na de realisatie van de huisvesting moet de vluchteling 
een beroep kunnen doen op maatschappelijke 
begeleiding. Gemeenten ontvangen hiervoor budget 
van het Rijk.

Alle digitale suggesties nog eens op een rij
Deze factsheet verwijst door naar digitale linkjes. Via de 
pdf op de website zijn ze eenvoudig te bereiken:

Forum van Opnieuw Thuis om ervaringen te delen

Postbus@opnieuwthuis.nl Voor tips en adviezen 

Toeslagen@coa.nl voor automatisch en centraal 
aanvragen van huurtoeslag

Helpdeskuitvoering@coa.nl voor afmeldingen van 
hervestigers en vergunninghouders die zelfstandig in 
andere gemeente en buiten de koppeling gaan wonen.
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