
Huisvestingsproces

Fase 1:  gemiddeld  2 weken
Onder regie COA

Koppeling van vergunninghouder (VH) aan gemeente

 � Op de azc-locatie wordt een gesprek met de VH gevoerd 

 � In dit gesprek spoort COA de VH aan zich zo snel mogelijk in de 
GBA van de azc-gemeente in te laten schrijven  

 � Na dit gesprek stelt COA op de azc- locatie een informatie- 
profiel over  de VH op met relevante gegevens voor huisvesting 

 � COA ziet er op toe dat de VH zo snel mogelijk zijn verblijfspas bij 
het IND loket ophaalt nadat de IND heeft gemeld dat deze klaar 
ligt bij een IND loket* 

 � De azc-locatie stuurt het informatieprofiel door naar de regie-
voerder van COA 

 � De regievoerder brengt de koppeling tussen de vergunning-
houder en een gemeente tot stand

* In verband met externe afhankelijkheid kan het ophalen van de verblijfs-
pas ook buiten fase 1 vallen

Nieuwe Toewijzingsprocedure

Fase 2:  gemiddeld  10 weken
Onder regie Gemeente

Woonruimte regelen

 � De gemeente ontvangt het informatieprofiel en gaat direct aan 
de slag met het huisvesten van de vergunninghouder (VH)

 � De regievoerder informeert de azc-locatie welke gemeente de 
VH gaat huisvesten

 � De azc-locatie informeert de VH over de plaatsingsgemeente

 � De gemeente meldt aan de woningcorporatie dat de  
vergunninghouder gehuisvest moet worden

 � De woningcorporatie levert (passende) woonruimte

 � De woningcorporatie stelt een huurcontract op, plant een 
afspraak voor ondertekening en informeert de gemeente

 � De gemeente stemt de eerste opvang van de VH op de tekenda-
tum af met de maatschappelijke begeleiding

 � De gemeente sluit afspraken over de tekendatum kort met de 
COA-regievoerder

 � De regievoerder informeert de azc-locatie zodat ook de VH op 
de hoogte gesteld wordt van de tekendatum

 � Op de tekendatum ondertekent de VH het huurcontract

 � Dezelfde dag gaat de VH naar het gemeentehuis voor over-
schrijving in de plaatselijke GBA

 � Vervolgens voert de Consulent Sociale Zaken van de gemeente 
een gesprek met de VH en geeft informatie over inkomensvoor-
ziening, inrichtingskrediet, collectieve verzekeringen. Aanvragen 
hiertoe worden ter plekke ingevuld. De gemeente geeft ook 
informatie over rechten en plichten van de VH inzake de verhui-
zing en participatie.

 � Hierna inspecteert de VH samen met de maatschappelijke 
begeleiding de woning: inventarisatie benodigde stoffering en 
huisraad

 � De VH keert terug naar de azc locatie om zijn verhuizing voor te 
bereiden

 � Maatschappelijke begeleiding maakt afspraken met woningin-
richters voor levering van stoffering en huisraad

 � De gemeente stuurt binnen 1 dag na de tekendatum een gete-
kende kopie van het huurcontract naar de regievoerder

 � De regievoerder informeert de azc locatie over de aanstaande 
verhuizing van de VH

 � COA registreert het huurcontract 

Fase 3:  gemiddeld  2 weken
Onder regie Gemeente 

Verhuizen

 � De gemeente ziet er op toe dat de vergunninghouder (VH)  
binnen 2 weken kan verhuizen 

 � Maatschappelijke begeleiding ondersteunt de VH bij woning-
klussen en woninginrichting 

 � Ondertussen toetst de gemeente de aanvragen voor inkomens 
(WWB) en inrichtingskrediet 

 � Hierna regelt de gemeente de betaling van inrichtingskosten 
zodat de VH huisraad kan aanschaffen 

 � Maatschappelijke begeleiding helpt de VH met het aanschaffen 
van huisraad en overige woninginrichting 
 

 � Op de azc locatie treft COA samen met de VH voorbereidingen 
zodat deze binnen 2 weken kan verhuizen

 � De vergunninghouder betrekt de woning en verhuist hiermee  
van het azc naar de gemeente

 � Op de dag van verhuizing registreert COA op de azc locatie het 
vertrek van de VH 

 � Dezelfde dag ontvangt de regievoerder de uitschrijfkaart van  
de VH (B12 formulier). De regievoerder stuurt dit formulier  
door naar de gemeente 
 

 � Als de vergunninghouder is verhuisd, meldt de gemeente de 
VH aan voor de taakstelling en verklaart dat woonruimte, over-
schrijving GBA en inkomensvoorziening zijn geregeld. Hierna 
volgt direct digitale verwerking voor de taakstelling. Hiermee is 
het huisvestingsproces beëindigd. 

 � Na de verhuizing helpt een maatschappelijke organisatie de VH 
met het invullen van de noodzakelijke formulieren en andere 
regelzaken 

 � De gemeente maakt zo snel mogelijk afspraken met de VH over 
zijn deelname aan een inburgeringsvoorziening

activiteit onder regie van COA 

Legenda

VH= vergunninghouder

activiteit onder regie van gemeente


