
Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en 

Gedeputeerde Staten van de provincies 

Datum 

Betreft 

1 oktober 2021 

Taakstelling huisvesting vergunninghouders eerste helft 2022 

Directoraat-Generaal 

Bestuur, Ruimte en Wonen 

Directie Woningmarkt 

www.rijksoverheid.nl 

www.facebook.com/minbzk 

www.twitter.com/minbzk 

www.linkedin.com/company/

ministerie-van-bzk 

Contactpersoon 

IJ. Heeringa 

Kenmerk 

2021-0000498979 

Bijlage(n) 

2 

Pagina 1 van 3 

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 januari 2022 tot en met 30 

juni 2022. 

De staatssecretaris en ik hebben in augustus 2021 alle medeoverheden 

opgeroepen om mee te helpen in het versneld huisvesten van vergunninghouders 

en het creëren van meer opvangplekken voor asielzoekers. We waarderen uw 

inzet en snelle reactie op onze oproep, via de provinciale regietafel 

bijeengebracht. We staan samen voor de opgave om vergunninghouders op weg 

te helpen een goed bestaan op te bouwen in Nederland. Een fijn (t)huis is 

daarvoor een cruciale voorwaarde. De coronacrisis en de krapte op de 

woningmarkt zorgen voor een moeilijke uitgangssituatie. Vanuit de landelijke 

overheid willen we u blijven ondersteunen bij het huisvesten van 

vergunninghouders. In het tweede deel van deze brief vindt u daar concrete 

handvatten voor. 

Taakstelling huisvesting vergunninghouders 

Op 30 september is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van 

vergunninghouders gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de eerste helft van 

2022 is de taakstelling door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

vastgesteld op 10.000 te huisvesten vergunninghouders. Daarmee is deze 

taakstelling lager dan de afgelopen taakstelling (tweede helft 2021) van 11.000. 

Het aantal van 10.000 vergunninghouders is gebaseerd op het te verwachten 

aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning krijgt in de periode van 1 januari 

tot en met 30 juni 2021. Dit aantal is lager dan begin dit jaar werd de verwacht. 

Eerder dit jaar, in april, werd de taakstelling voor de eerste helft van 2022 op 

11.000 geschat. Ondanks de recente verhoogde instroom van asielzoekers en de 

problemen met uitstroom van vergunninghouders vanwege het woningtekort, is 

de taakstelling toch met een klein deel verlaagd. Dat komt omdat in er 2021 door 

de coronacrisis minder nareizigers naar Nederland zijn gekomen dan eerder werd 

verwacht. Tegelijkertijd zorgen de recente ontwikkelingen in Afghanistan weer 

voor meer mensen die een verblijfsvergunning krijgen. Deze omstandigheden 

hebben ervoor gezorgd dat het aantal nu op 10.000 is vastgesteld. 
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Op 1 juli was er een achterstand van in totaal 5580 op de huidige taakstelling, dit 

kan de komende maanden nog wijzigen. Aan het eind van het jaar wordt de 

achterstand automatisch doorgeschoven naar de taakstelling van volgend jaar en 

komt daarmee bovenop de taakstelling van 10.000. 

De coronacrisis en de eventuele reisbeperkingen blijven voor onzekerheden 

zorgen bij het berekenen van de te verwachten aantallen. Daarom wordt ook in 

januari 2022 een tussentijdse evaluatie gedaan om te kijken of de verwachting 

van 10.000 vergunninghouders nog juist is en of dat aantal moet worden 

bijgesteld. Als blijkt dat er meer vergunninghouders woonruimte nodig hebben, 

schuift dit door naar de taakstelling voor het tweede halfjaar. De taakstelling voor 

de tweede helft van 2022 wordt uiterlijk 1 april volgend jaar bekendgemaakt. 

Perspectief op huisvesting van aandachtsgroepen zoals 

vergunninghouders 

Aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) is meermaals begrip 

uitgesproken voor de opgave waar gemeenten voor staan. Niet alleen 

vergunninghouders, maar ook andere urgente groepen zijn op zoek naar 

geschikte woonruimte. Dit vraagstuk zullen we gezamenlijk moeten aanpakken. 

Om dit ook op fundamenteler niveau te doen, is vanuit de minister van BZK het 

initiatief genomen om de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid 

huisvesting aandachtsgroepen, onder leiding van Bernard ter Haar te laten 

onderzoeken op welke manieren de huisvesting (met begeleiding en 

ondersteuning) van aandachtsgroepen structureler aangepakt kan worden. Samen 

willen we versnippering en verdringing voorkomen. De werkgroep bestaande uit 

vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, J&V, SZW), VNG, Aedes en de G4 en G40 heeft 

het advies ‘Een thuis voor iedereen’ uitgebracht. De aanbevelingen die daar uit 

naar voren komen worden verder uitgewerkt.  

 

Concrete ondersteuningsmaatregelen 

Om u te helpen bij het huisvesten van vergunninghouders willen we tot slot een 

aantal concrete ondersteuningsmaatregelen onder uw aandacht brengen: 

 
 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt later 

dit jaar een nieuwe regeling open voor een financiële impuls van 31 
miljoen euro om extra huisvesting voor aandachtsgroepen te realiseren, 
waaronder ook voor statushouders. Tussen 28 oktober en 12 november 
kunt u een aanvraag indienen voor de Regeling huisvesting 
aandachtsgroepen.   
 

 Ook is er in 15 miljoen euro extra gereserveerd door het ministerie voor 

ondersteuning en versnelling voor de huisvesting voor statushouders. 

Inzet van dit bedrag is om locaties voor (tijdelijke) huisvesting 

statushouders los te kunnen trekken. Denk hierbij aan bijdragen aan 

tekorten op de aankoop van grond, transformatiekosten, 

onderzoekskosten en onrendabele toppen. Hoe en onder welke 
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voorwaarden dit bedrag zal worden ingezet wordt op dit moment 

uitgewerkt.  

 

 Mw. Jantine Kriens is aangesteld als bestuurlijk aanjager huisvesting 
statushouders. Zij biedt gemeenten praktische ondersteuning bij het 
realiseren van de taakstelling. U kunt hierbij denken aan hulp bij het 
wegnemen van belemmeringen in de uitvoering, kennis en expertise over 
middelen en het creëren van draagvlak. Voor een hulpverzoek kunt u 
contact opnemen via huisvestingstatushouders@minbzk.nl.  
 

 Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn 
transformatie-experts beschikbaar die gemeenten kunnen ondersteunen 
in het op korte termijn transformeren van een locatie naar geschikte 
woonruimte voor onder andere statushouders.  
 

 Het RVB biedt versnellingskamers aan die kansrijk Rijksvastgoed of 

locaties kunnen helpen identificeren en voorzien van concrete acties en 

plannen om deze geschikt te maken.  
 

Over deze en andere ondersteuningsmogelijkheden kunt u meer lezen in ons 

digitale dossier statushouders op woningmarktbeleid.nl: Statushouders | 

Woningmarktbeleid.  

 

 

 

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

namens deze, 

 

 

 

 

Chris Kuijpers 

Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
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