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Geachte Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en 

wethouders, en corporatiebestuurders, 

 

In deze brief informeren wij u, naar aanleiding van de publicatie van de 

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in de Staatscourant, over de taakstelling 

huisvesting statushouders voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 

2023.  

 

Taakstelling huisvesting vergunninghouders 

Op 30 september is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van 

vergunninghouders gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de eerste helft van 

2023 is de taakstelling door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

vastgesteld op 21.200 te huisvesten vergunninghouders. Het aantal van 21.200 

vergunninghouders is berekend door te kijken naar het aantal vergunninghouders 

dat op 1 juli in de asielopvang verbleef, de taakstelling voor 2022-II en de 

achterstanden op eerdere taakstellingen, en de verwachting van het nieuwe 

aantal personen dat een verblijfsvergunning ontvangt in de periode 1 juli 2022 

t/m 31 maart 2023.  

 

Afghaanse evacués met Nederlandse nationaliteit 

De machtsovername in Afghanistan heeft geleid tot een toestroom van 

vluchtelingen en evacués. Een deel van hen is in het bezit van een Nederlands 

paspoort of een tijdelijke of permanente verblijfsstatus. Deze personen zijn vaak 

niet in staat om zelf passende huisvesting te vinden, omdat zij geen wachttijd 

hebben kunnen opbouwen voor een sociale huurwoning en niet altijd meer een 

netwerk in Nederland hebben om een woning te vinden. Hierdoor vallen zij tussen 

wal en schip. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 

de verantwoordelijkheid op zich genomen om deze groep (ongeveer 100 

personen) op te vangen en te begeleiden naar huisvesting. Hoewel het merendeel 

van deze groep de Nederlandse nationaliteit heeft, is vanwege de bijzondere 

positie, besloten de taakstelling met deze groep te verhogen. 
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Evaluatie 

Om de hoogte van de taakstelling 2023-I zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij 

het werkelijk aantal mensen dat een verblijfstatus krijgt, wordt uiterlijk 

halverwege de taakstellingsperiode van 2023-I (d.w.z. uiterlijk maart) een 

tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Mocht de uitkomst daar aanleiding toe geven, 

dan kan de hoogte van de taakstelling 2023-I naar beneden worden bijgesteld. 

 

Inburgering en participatie 

De huisvestingstaakstelling werkt vanzelfsprekend door in het aantal 

inburgeringstrajecten. De voorlopige beschikkingen voor de specifieke uitkering 

die gemeenten hiervoor in 2023 ontvangen kennen een aantal bijzonderheden. 

Hier zal de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u nader over 

informeren wanneer de beschikkingen uitgaan. De specifieke uitkering wordt na 

afloop van het jaar vastgesteld op basis van het werkelijk aantal 

inburgeringsplichtigen per gemeente. Het macrobudget Participatiewetuitkeringen 

voor 2023 en latere jaren zal volgend jaar worden bijgesteld op basis van de 

taakstelling voor 2023. 

 

Bestuurlijke afspraken 

In de bestuurlijke afspraken die in augustus 2022 zijn gemaakt, is afgesproken 

dat gemeenten zich inspannen om in de tweede helft van 2022 20.000 

vergunninghouders te huisvesten. Dit betreft geen formele verhoging van de 

taakstelling. De taakstelling voor 2022-II bedraagt 13.500. Daarnaast bestond er 

nog een achterstand van 1.800 vergunninghouders. Als er meer 

vergunninghouders worden gehuisvest dan de afgesproken taakstelling, geldt dat 

als voorsprong op de taakstelling 2023-I.  

 

Situatie Oekraïne 

Bij het vaststellen van de taakstelling 2023-I is de situatie in Oekraïne buiten 

beschouwing gelaten. Dit omdat de gevolgen nog niet te overzien zijn. Wanneer 

de asielinstroom uit Oekraïne van (grote) invloed blijkt te zijn op het aantal te 

huisvesten vergunninghouders in de taakstellingsperiode 2023-I, dan zal een 

apart proces worden ingericht om hier afspraken over te maken.  
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