Informatie voor logeeradres
Betreffende vergunninghouders die gebruik maken van de logeerregeling.

Geachte gastheer, gastvrouw,
De logeerregeling biedt vergunninghouders in de opvang de mogelijkheid om – tijdens het wachten op
een huis – buiten de opvang te verblijven. De vergunninghouder zoekt tijdelijk huisvesting bij u en
krijgt in ruil voor het afstaan van zijn opvangplek een kleine financiële vergoeding. Wij verzoeken u
deze brief goed te lezen zodat u op de hoogte bent van mogelijke financiële consequenties als
gevolg van uw deelname aan de logeerregeling.

Mogelijke financiële risico’s
Om bij u te kunnen verblijven, moet de vergunninghouder zich binnen 5 dagen na start van de
logeerovereenkomst inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van uw gemeente. Deze BRPinschrijving kan nadelige gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt. Het COA
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten wegens een lagere uitkering of toeslag. Wij
lichten die hieronder toe.
Kostendelersnorm
De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw eventuele
bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe
lager uw bijstandsuitkering. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in
een brief aan alle gemeenten aangegeven dat de kostendelersnorm niet hoeft te worden toegepast bij
deelname aan het zza1. Dit kan dus wel, de gemeente is degene die hierover beslist. Wilt u hier
zekerheid over hebben, ga dan voorafgaand aan de logeerperiode en deelname hierover in gesprek met
uw gemeente.
Toeslagen (Belastingdienst)
Bent u getrouwd, of heeft u een toeslagpartner? Dan wordt de vergunninghouder gezien als
medebewoner. Dit kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag.
Bent u een alleenstaande gastheer/-vrouw en heeft u of de vergunninghouder één of meerdere kinderen
jonger dan 18 jaar? Dan wordt de vergunninghouder die bij u komt wonen aangemerkt als
toeslagpartner. Dit kan gevolgen hebben voor alle toeslagen die u eventueel ontvangt (huur- en/of
zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag).
Uw specifieke situatie (samenstelling huishouden, inkomen, leeftijd, hoogte huur) bepaalt de invloed
van medebewoning op de hoogte van uw toeslagen. Kijk hiervoor op: belastingdienst.nl/toeslagen.
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De logeerregeling is door de BRP inschrijving identiek aan het zelfzorg arrangement zoals beschreven in de brief. De brief dateert van 13

november 2015.

Gemeentelijke heffingen
Voor sommige gemeentelijke heffingen (bijvoorbeeld waterschapsbelasting) geldt een hogere heffing
bij een meerpersoonshuishouden dan bij een éénpersoonshuishouden. Vraag bij de betreffende
instantie na wat een verandering in uw woonsituatie betekent voor de hoogte van deze heffing.
Sociale huurwoning
Is uw woning eigendom van een woningcorporatie? Ga na bij uw corporatie of u een medebewoner in
huis mag nemen. In veel gevallen heeft u hiervoor toestemming nodig.

Vervroegd inburgeren
Het COA biedt een pakket ter bevordering van de integratie en participatie aan. Dit pakket bestaat uit
een Nederlandse Taalprogramma(NT2), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en
persoonlijke begeleidingsgesprekken met de casemanager. Het is van belang dat u stimuleert dat de
vergunninghouder deelneemt aan deze programma’s voor een geslaagde integratie in de Nederlandse
samenleving.
Meldplicht
Vergunningshouders vanaf 18 jaar oud moeten zich wettelijk een keer per week melden op het AZC
tijdens de inhuisregistratie. De inhuisregistratie vindt plaats op een vast moment in de week. Het is
belangrijk dat u de vergunninghouder stimuleert zich hier wekelijks te melden.

Vroegtijdig beëindiging logeerregeling
Wanneer u of de vergunninghouder de logeerregeling vroegtijdig willen beëindigen, houdt u er dan
rekening mee dat terugkeer van de vergunninghouder naar de opvang van het COA (maximaal) twee
weken kan duren.
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