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? Lees dan onderstaande informatie.
Voor vergunninghouders die een logeeradres hebben en korte tijd willen verblijven bij
vrienden of familie in Nederland, biedt het COA een regeling.
In ruil voor een opvangplaats op het azc kunt u voor maximaal drie maanden gaan
logeren bij uw familie of vrienden. U hebt dan geen bed op het azc, maar krijgt in ruil
daarvoor een extra vergoeding boven op uw gewone financiële toelage.
Extra vergoeding
€ 100 per week voor een alleenstaande, of 1e gezinslid
€ 25
per week voor een 2e gezinslid
€ 12,50 per week voor een 3e en 4e gezinslid
Maximale vergoeding € 150 per week per gezinsverband
Voorwaarden
Deze regeling is alleen geldig voor vergunninghouders die:
- ingeschreven zijn bij de gemeente en een BSN hebben;
- een vergunninghoudergesprek hebben gehad en wachten op een woning in de
gemeente;
- geen intensieve medische behandelingen krijgen;
- de leerplicht van de schoolgaande kinderen niet in het gedrang laten komen.
Alleenstaande volwassen vergunninghouders van 18 tot en met 20 jaar zijn uitgesloten
van de logeerregeling.
Het logeren is vrijwillig en heeft geen nadelige gevolgen voor uw financiële toelage en
uw medische verzekering.
Zelfzorg Arrangement (zza)
Naast de logeerregeling bestaat voor vergunninghouders een andere mogelijkheid om
buiten de opvang te verblijven, namelijk het zza. De verschillen tussen het zza en de
logeerregeling zijn benoemd in onderstaande tabel.

Duur
BRP-inschrijving

Financiële gevolgen

Zza
Tot moment van uitstroom naar huisvesting
Eerste inschrijving BRP in pol-/azcgemeente. Daarna (binnen 3 maanden)
overschrijving naar zza-gemeente
Gastheer/-vrouw hoeft niet te worden gekort

Logeerregeling
Maximaal 3 maanden
Eerste inschrijving BRP in pol-/azcgemeente. Geen overschrijving naar
gemeente van logeeradres
Gastheer/-vrouw wordt niet gekort op
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Administratieve
overplaatsing
Jongeren van 18 t/m
20 jaar
Deelname
leerplichtige
kinderen (4 tot 18
jaar)
V-inburgering
Vergoeding

op uitkering, mogelijk wèl op toeslagen.
Zza-vergoeding gebruiken ter compensatie.
Ja

uitkering en op toeslagen

Nee

Nee

Ja, maar leerplicht mag niet in het gedrang
komen! Locatiemedewerkers, in overleg met
locatiemanagers, bepalen of wel/niet kan.

Ja, maar leerplicht mag niet in het
gedrang komen! Locatiemedewerkers,
in overleg met locatiemanagers,
bepalen of wel/niet kan.
Ja, kan op azc van meldplicht.
Reiskosten worden vergoed.
€ 100 per week voor een alleenstaande
bewoner of 1e gezinslid
€ 25 per week voor het 2e gezinslid
€ 12,50 per week per volgend gezinslid
Tot een maximum van € 150 per week
per gezinsverband.

Ja, kan op azc van overplaatsing. Reiskosten
worden vergoed.
€ 100 per week voor een alleenstaande
bewoner of 1e gezinslid
€ 25 per week voor het 2e gezinslid
€ 12,50 per week per volgende gezinslid
Tot een maximum van € 150 per week per
gezinsverband.

Is mogelijk

Vragen?
Wilt u meer weten over één van deze regelingen 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.
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