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[GEEL HOEFT NIET VERTAALD TE WORDEN] 

 

Hotel- en Accommodatie Regeling voor vergunninghouders 

 

Vergunninghouders opgelet! Er is een groot gebrek aan opvangplekken bij het 

COA. Daarom is er een nieuwe regeling: de Hotel- en Accommodatie Regeling 

(Hotel- en Accommodatie Regeling- HAR). Binnen die regeling verhuizen 

vergunninghouders in het azc eerder naar bijvoorbeeld een hotel of 

recreatiewoning in hun toekomstige gemeente. Na dit tijdelijke onderdak verhuizen 

zij door naar een woning. Met deze regeling komen er in de COA-opvang plekken 

vrij voor nieuwe asielzoekers en vergunninghouders kunnen eerder in hun 

toekomstige gemeente beginnen met hun inburgering.  

 

Gemeenten selecteren wie van hun toekomstige bewoners tijdelijk onderdak krijgt in een 

hotel of andere accommodatie in de gemeente. Als je bent geselecteerd, hoor je dat via 

jouw COA-contactpersoon. Als je voldoet aan de selectiecriteria (zie hieronder) dan ben 

je verplicht te verhuizen naar de tijdelijke huisvesting. Je blijft dan ook in de gemeente 

en keert niet meer terug naar de COA-opvang. Wanneer je weigert aan deze regeling 

mee te doen, moet het COA jouw opvang beëindigen en zal je de opvang moeten 

verlaten.  

 

Selectiecriteria vergunninghouders: 

• De regeling is voor vergunninghouders die al aan hun toekomstige gemeente 

zijn gekoppeld.  

• De regeling richt zich in eerste instantie op alleenstaanden in de COA-opvang 

die al enige tijd wachten op definitieve huisvesting in de gemeente. Maar ook 

stellen en gezinnen met kinderen kunnen in aanmerking komen voor de 

regeling. Dit geldt ook voor vergunninghouders die in afwachting zijn van de 

overkomst van nareizende familieleden. 

• Je moet ingeschreven zijn in de Basis Registratie Persoonsgegevens (Basis 

Registratie Persoonsgegevens - BRP) van de gemeente van het azc waar je nu 

verblijft.  

 

Er zijn ook redenen waarom vergunninghouders niet mogen deelnemen aan deze 

regeling:  

• Vergunninghouders die kwetsbaar zijn, zoals mensen met 

gezondheidsproblemen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen.  

  

Hoe ziet de tijdelijke huisvesting er uit? 

Hoe de tijdelijke accommodatie eruit ziet, kan per gemeente verschillen, maar denk aan 

hotels, pensions, bed and breakfasts en vakantiewoningen. Waarschijnlijk moet je 

sommige voorzieningen als een keuken, douche en wc delen met anderen. Als er geen 

keuken is, zorgt de gemeente voor catering. Je woont in de tijdelijke accommodatie tot 

het moment de gemeente een definitieve woning voor jou heeft gevonden.  
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Hoe lang duurt de tijdelijke huisvesting?  

Deze tijdelijke huisvesting is voor maximaal zes maanden. Tijdens deze periode zoekt 

de gemeente een definitieve woning voor jou. Als de gemeente niet binnen zes maanden 

een definitieve woning heeft gevonden, moet de gemeente jou andere tijdelijke 

huisvesting aanbieden totdat zij een definitieve woning voor je hebben gevonden. 

 

Geld en voorzieningen 

Tijdens jouw tijdelijke verblijf in de gemeente blijf je eet- en leefgeld (en eventueel 

buitengewone kosten) ontvangen, net zoals in het azc. Tenzij er catering is in de 

tijdelijke huisvesting, dan ontvang je geen eetgeld. Daarbovenop krijgen deelnemers 

elke week een bijdragevoor bijvoorbeeld woon- en reiskosten. De eerste deelnemer in 

een gezin krijgt €75, de tweede deelnemer €25 en de derde en vierde deelnemer krijgen 

ieder  €12,50. De totale hoogte is maximaal  €125 per week. Je blijft verzekerd tegen 

ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.  

De gemeente is verantwoordelijk voor de tijdelijke huisvesting zoals de inrichting, 

wasruimtes, douches en keukens. De gemeente zorgt ook voor de begeleiding en 

ondersteuning, maar er wordt ook een groot beroep gedaan op jouw zelfstandigheid en 

eigen initiatief. Stel je daarop in. Ook zorgt de gemeente dat je een huisarts hebt. Je 

ontvangt nog geen bijstandsuitkering van de gemeente. Die krijg je pas als je naar je 

definitieve woning verhuist, of wanneer je zes maanden in het hotel hebt verbleven en 

bij het COA bent uitgeschreven.  

Gedurende het verblijf in de tijdelijke huisvesting is de Regeling eigen bijdrage 

asielzoekers (REBA) niet van toepassing. Als je het COA een eigen bijdrage bent 

verschuldigd omdat je werk of inkomsten hebt dan hoef je dit tijdens de tijdelijke 

huisvesting niet af te betalen. Het openstaande bedrag blijft staan en kan betaald worden 

nadat het tijdelijke verblijf is gestopt.  

 

Wat moet je als je gezondheidsproblemen krijgt? 

Bij gezondheidsproblemen neem je contact op de huisarts die de gemeente voor je heeft 

geregeld. Zorg dat je bij elk contact met zorgverleners jouw zorgpas, identiteitsbewijs, 

en de brief ‘Informatie voor zorgverleners’ bij je hebt. Voor dringende zorgvragen 

buiten kantoortijden kun je contact opnemen met de plaatselijke huisartsenpost. Het 

telefoonnummer krijg je van jouw contactpersoon van de gemeente. Voor noodgevallen 

bel je 112. Voor eventuele coronatesten of vaccinatie kun je terecht bij de GGD in jouw 

nieuwe gemeente.   

 

Wat te doen als je naar de tandarts moet? 

De kosten van een tandarts worden alleen vergoed bij ernstige kauw- en pijnklachten. 

Voor het maken van een afspraak bij de tandarts neem je contact op met jouw 

contactpersoon van de gemeente. 

 

Reiskosten medische afspraken  
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Als je voor een medische afspraak meer dan 10 kilometer moet reizen, vergoedt het 

COA de reiskosten van het openbaar vervoer. Als je zo ziek bent dat er speciaal vervoer 

moet worden geregeld bel dan de Praktijklijn op 088-1122112 

 

Inburgering 

Je wordt geadviseerd om in de gemeente zo snel mogelijk te starten met jouw 

inburgeringstraject, omdat je die binnen een bepaalde tijd moet halen. De gemeente 

verwijst je hiervoor mogelijk door naar een maatschappelijke organisatie. 

 

Als je vragen hebt  

Als je tijdens je verblijf in de tijdelijke accommodaties vragen hebt over geld of 

verzekeringen, dan kun je per mail of telefoon contact opnemen met de dichtstbijzijnde 

COA-locatie. Je kunt ook naar Infobalie van die locatie gaan, maar dan moet je wel zelf 

de reiskosten betalen. Als je vragen hebt over de tijdelijke accommodatie dan kun je 

contact opnemen met het personeel van de tijdelijke accommodatie. Voor alle overige 

vragen kun je terecht bij de contactpersoon van jouw gemeente. 

 

 

Contactgegevens COA-locatie 

COA-locatie:    ……… 

Telefoonnummer:   ……… 

Openingstijden infobalie: 

• Maandag:  ……… 

• Dinsdag: ……… 

• Woensdag: ……… 

• Donderdag: ……… 

• Vrijdag: ……… 

 

 

Contactgegevens Gemeente/Maatschappelijke organisatie/beheerder 

Contactpersoon:  ……… 

Telefoonnummer:  ……… 

Te bereiken op:    ……… 

 


