
 

  

Met dit aanmeldformulier stelt een gemeente tijdelijk onderdak beschikbaar aan een 

vergunninghouder die in de COA-opvang aan het wachten is op zijn definitieve huisvesting.  Dit 

aanbod geschiedt in het kader van de Hotel en Accommodatie Regeling (HAR), een regeling die 

op 6 november 2021 door de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid is ingesteld om 

opvangcapaciteit bij het COA vrij te maken door de uitstroom van vergunninghouders naar 

gemeenten te versnellen. Het aanbod wordt alleen gedaan aan vergunninghouders die aan de 

aanmeld-gemeente zijn gekoppeld. De vergunninghouder verblijft maximaal 6 maanden in deze 

tijdelijke woonruimte, tot aan zijn definitieve huisvesting in de gemeente. De vergunninghouder 

telt vanaf inplaatsing in de tijdelijke woonruimte mee voor de taakstelling. Bij tussentijds 

vertrek uit de tijdelijke woonruimte zonder afmelding bij de gemeente/beheerder dient dit 

gemeld te worden bij het COA. 
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Aanmeldformulier   

HAR 
 

Gegevens aanmelder 

gemeente  naam gemeente* 

 

 

*Het COA beschikt al over de overige gegevens van de gemeente, zoals adres en 

bankrekeningnummer.  

contactpersoon  naam contactpersoon gemeente 
 

 

telefoonnummer  telefoonnummer contactpersoon 
 

 

mailadres  mailadres contactpersoon (i.v.m. bevestiging ontvangst aanmeldformulier en terugkoppeling 

akkoord / geen akkoord) 
 

 

 

 

Gegevens tijdelijke accomodatie 

naam  naam locatie* 
 

 

 

 
*Het dient te gaan om panden die alleen geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld vakantiewoningen, alle vormen van logies (zoals hotels, pensions, bed & breakfast en 

Airbnb), stacaravans en overige woongelegenheden met recreatieve bestemming en leegstaand 

vastgoed zonder woonbestemming. 

adres  adres locatie 
 

 

 

 

Telefoonnummer  telefoonnummer tijdelijke accommodatie 
 

 

  



 

 

 

 

2 van 2 

 
 

 

 

Overige gegevens plaatsing Hotel en Accommodatie Regeling 

startdatum  datum wanneer de accommodatie voor de vergunninghouder(s) beschikbaar komt 
 

 

aantal beschikbare 

plekken 

 aantal plekken dat beschikbaar is voor vergunninghouders 
 

 

eigen kookfaciliteit 

aanwezig? 

   Ja   Nee (verwijder wat n.v.t. is) 

 
Indien de vergunninghouder in de voorziening niet over de mogelijkheid kan beschikken om eigen 

maaltijden te bereiden, ontvangt de gemeente van het COA een financiele vergoeding (‘eetgeld’) 

waarmee de gemeente maaltijden in natura aan de verguninghouder verstrekt. 

Adres huisarts 

(verplicht) 

 

 

 

Adres tandarts   

 

 

Adres school wanneer 

van toepassing  

 

 

Wanneer bekend: startdatum school: ../../…. 

Is indien nodig 

schoolvervoer 

geregeld?  

  Ja   Nee (verwijder wat n.v.t. is) 

Overige 

bijzonderheden 

 

 

 

 
V-nummer PLE-Nummer Achternaam Opvanglocatie Gezinshereniging 

aangevraagd? 

      Ja   Nee 

(verwijder wat n.v.t. is) 

      Ja   Nee 

(verwijder wat n.v.t. is) 

Gelieve het aanmeldformulier te sturen naar:  info@coa.nl 

Na aanmelding ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Elk volledig ingevulde 

aanmeldformulier zal in behandeling worden genomen. Hierna volgt zo snel mogelijk een 

bericht met een akkoord of een niet akkoord. Wij doen een check op contra indicaties 

voorafgaand aan deelname, hierdoor kan de vergunninghouder mogelijk niet deelnemen aan de 

Hotel en Accommodatie Regeling. Bij akkoord zorgen wij voor doorgeleiding t.b.v. de 

financiering.  

Bij vragen kunt u gebruik maken van de Q&A en de factsheet van de VNG. Ook kunt u uw 

vraag stellen aan de regievoerder die gekoppeld is aan uw gemeente.  

Het besluit van de staatssecretaris over de Hotel en Accommodatie Regeling vindt u hier.  

mailto:info@coa.nl
https://vng.nl/artikelen/wegwijzer-asielopvang-en-huisvesting
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-45592.html

