Pilot vernieuwde logeerregeling vergunninghouders
Informatie voor bewoners met een verblijfsvergunning
Heeft u familie of vrienden in Nederland? Logeert u vaak bij hen en komt u alleen naar het azc
voor de meldplicht? Of wilt u graag logeren bij een Nederlandstalig gastgezin? Lees dan
onderstaande informatie.
Voor vergunninghouders die een logeeradres hebben en korte tijd willen verblijven bij vrienden,
familie of een gastgezin in Nederland, biedt het COA een regeling. In ruil voor een opvangplaats
op het azc kunt u gaan logeren bij uw familie, vrienden of een gastgezin. U heeft dan geen bed op
het azc, maar krijgt in ruil daarvoor een extra vergoeding bovenop uw gewone financiële toelage.
De stichting TakecareBNB helpt u met het vinden van een gastgezin in de gemeente waar u aan
gekoppeld bent. Heeft u interesse in het logeren bij een gastgezin? Neem dan contact op met
TakecareBNB via http://www.takecarebnb.com/vluchteling/.
Wanneer u logeert en ouder bent dan 20 jaar oud, krijgt u een extra vergoeding van € 25,- per
week.
Voorwaarden
U mag alleen gebruikmaken van de logeerregeling wanneer u:
-

-

in het bezit bent van een Burgerservicenummer (BSN). Hiertoe moet u zijn ingeschreven
in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente van het azc waar u nu verblijft.
een huisvestingsgesprek en een vergunninghoudersgesprek heeft gehad en al bent
gekoppeld aan een gemeente.
een huisarts heeft gevonden die de tijdelijke zorg – tijdens uw verblijf op het adres – op
zich kan nemen. Daarnaast zijn vergunninghouders die een intensieve medische
behandeling krijgen uitgesloten van deelname.
de leerplicht van uw schoolgaande kinderen niet in het gedrang laat komen.

Vrijwillige deelname
Het logeren is vrijwillig en heeft geen nadelige gevolgen voor uw financiële toelage van het COA
en uw medische verzekering.
BRP-registratie en financiële gevolgen voor gastheer of gastvrouw
Om langdurig bij uw gastheer/-vrouw te kunnen verblijven, moet u zich binnen 5 dagen
inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente van uw gastadres. Deze BRPinschrijving kan gevolgen hebben voor de bijstandsuitkering en/of de toeslagen die uw gastheer/vrouw eventueel ontvangt (bijvoorbeeld huurtoeslag). U kunt uw logeervergoeding gebruiken ter
compensatie van dit verlies aan inkomen.

Via een informatieve brief – die de gastheer/-vrouw ter kennisgeving moet ondertekenen – brengt
u hem/haar op de hoogte van deze gevolgen. Deze brief krijgt u van uw contactpersoon op locatie.
Het COA zal de gemeente inlichten over uw verblijf.
Overplaatsing naar azc dichtbij logeeradres mogelijk
Indien uw logeeradres ver van uw huidige locatie ligt, kunt u zich wekelijks melden bij een
andere locatie. Ook kunt u op die locatie het programma ‘Voorbereiding op Inburgering’ volgen.
U krijgt op de nieuwe locatie een andere contactpersoon in verband met uw
huisvestingsprocedure. De reiskosten voor het melden en het volgen van ‘Voorbereiding op
Inburgering’ worden vergoed door de locatie.
Einde logeerregeling
De logeerregeling stopt wanneer:
-

voor u definitieve huisvesting in een gemeente is gevonden. Ook stopt de logeerregeling
wanneer u de woning weigert.
u zelfstandig een huurcontract tekent (niet zijnde het huurcontract in de gekoppelde
gemeente).
u vrijwillig terug wilt keren naar de opvang. Het COA heeft (maximaal) twee weken de
tijd om een opvangplek te regelen.
er klachten binnenkomen van de ‘logeergemeente’, of de gemeente weigert de
vergunninghouder in te schrijven in de BRP.

Logeerregeling
Duur
BRP-inschrijving
Financiële gevolgen

Administratieve
overplaatsing
Jongeren van 18 t/m 20
jaar
Deelname leerplichtige
kinderen (4 tot 18 jaar)
V-inburgering
Vergoeding

3 maanden met mogelijkheid tot verlenging.
Eerste inschrijving BRP in pol-/azc-gemeente. Daarna
(binnen 5 werkdagen) inschrijving in gemeentegastadres
Mogelijk financiële gevolgen voor bijstandsuitkering en/of
toeslagen van gastheer. Logeervergoeding gebruiken ter
compensatie.
Is mogelijk
Deelname is mogelijk maar zonder financiële vergoeding
Ja, maar leerplicht mag niet in het gedrang komen!
Ja, kan op azc van meldplicht. Reiskosten worden vergoed.
€ 25 per week

Vragen?
Wilt u meer weten over de logeerregeling of wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt?
Vraag ernaar bij de infobalie van het COA, of maak een afspraak met een COA-medewerker op
uw locatie.

