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In deze brief informeer ik u, naar aanleiding van de publicatie van de 
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in de Staatscourant, over de taakstelling 
huisvesting vergunninghouders voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 
december 2021. 
 
Gemeenten en woningcorporaties hebben zich het afgelopen half jaar sterk 
ingezet om te voorzien in huisvesting voor vergunninghouders. De coronacrisis en 
de krapte op de woningmarkt zorgen daarbij voor een moeilijke uitgangssituatie. 
Ik waardeer uw inspanningen om vergunninghouders ook in deze, soms lastige 
tijd te huisvesten en hoop wederom op uw onverminderde inzet om het aan u 
toegewezen aantal vergunninghouders van huisvesting te voorzien. 
 
Taakstelling huisvesting vergunninghouders 
Op 29 maart 2021 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van 
vergunninghouders gepubliceerd in de Staatscourant.1 Voor de tweede helft van 
2021 is de taakstelling door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
vastgesteld op 11.000 te huisvesten vergunninghouders. Daarmee is deze 
taakstelling lager dan de afgelopen taakstelling (eerste helft 2021) van 13.500.  
 
Zoals de staatssecretaris in bovenstaande publicatie heeft vermeld, is de 
taakstelling berekend aan de hand van de verwachting van het nieuwe aantal 
personen dat een verblijfsvergunning ontvangt in de periode 1 april t/m 30 
september 2021. De taakstelling is in de tweede helft van 2021 lager dan eerder 
nog werd voorzien. Eerder werd voor de tweede helft van 2021 nog een 
taakstelling van 13.500 vergunninghouders verwacht. 
 
Ook voor de tweede helft van 2021 geldt dat de ontwikkelingen met betrekking 
tot de bestrijding van het coronavirus van invloed kunnen zijn op het aantal 
vergunninghouders dat daadwerkelijk voor huisvesting bemiddeld kan worden. 
Om de hoogte van de taakstelling 2021-II zo goed mogelijk aan te laten sluiten 
bij de werkelijke afhandeling van vergunningsaanvragen, wordt uiterlijk in juli 
2021 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd door de staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid. Mocht de uitkomst daar aanleiding toe geven, dan kan de hoogte 

                                                
1 Staatscourant 2021, 15036. 
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van de taakstelling 2021-II naar beneden toe worden bijgesteld. Een eventuele 
verhoging wordt in de taakstelling van de eerste helft van 2022 meegenomen, 
aldus de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in de Staatscourant. 
 
In de publicatie heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tevens een 
prognose gegeven van de taakstelling 2022-I. Deze zal voor de periode 1 januari 
tot en met 31 juni 2022 naar verwachting 10.000 te huisvesten 
vergunninghouders bedragen. De taakstelling voor 2022-I zal door de 
staatssecretaris uiterlijk 1 oktober 2021 worden vastgesteld. 
 
Ten slotte is aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) meermaals 
begrip uitgesproken voor de opgave waar gemeenten voor staan. Deze opgave 
wordt bemoeilijkt als gevolg van de coronacrisis en de krapte op de woningmarkt. 
Daarom is door de leden van de LRT, bestaande uit de ministeries Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, en de VNG en IPO, de Integrale handreiking voor opvang, 
huisvesting en inburgering samengesteld.2 Met deze handreiking worden 
gemeenten tegemoetgekomen bij de uitvoering van de opgave waar zij voor 
staan. 
 
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze, 
 
 
 
 
Chris Kuijpers 
Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 

                                                
2 De handreiking kan geraadpleegd worden via de pagina: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/migratie/documenten/brieven/2021/02/12/begel
eidende-brief-integrale-handreiking. 
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