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Betreft

Taakstelling huisvesting vergunninghouders, tweede helft 2017
en eerste helft 2018

In deze brief informeer ik u, naar aanleiding van de publicatie van de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de Staatscourant, 1 over de
taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de periode van 1 juli 2017 tot
en met 31 december 2017. Daarnaast informeer ik u over de prognose voor de
taakstelling voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.
Taakstelling huisvesting vergunninghouders
Op 5 april 2017 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van
vergunninghouders gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de tweede helft van
2017 is de taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
vastgesteld op 10.000 te huisvesten vergunninghouders.
Wat betreft de prognose voor de taakstelling voor de periode 1 januari 2018 tot
en met 30 juni 2018 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
aangegeven dat deze op basis van huidige inzichten 6.000 zal bedragen. Zoals
aangegeven in de toelichting bij de publicatie is deze prognose met grote
onzekerheid omgeven. De taakstelling voor de eerste helft van 2018 zal door de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vóór 1 oktober 2017 definitief worden
vastgesteld.
Dat de taakstelling voor de tweede helft van 2017 lager is dan het afgelopen half
jaar, komt doordat er in de eerste helft van 2017 minder vergunningen door de
IND worden afgegeven dan eerder verwacht. Dit is onder meer het gevolg van
de lagere asielinstroom en de veranderde samenstelling ervan: er komen minder
asielzoekers naar Nederland en bovendien is er voor een deel sprake van minder
kansrijke asielverzoeken. Dit leidt tot een afname in de behoefte aan
huisvesting.
Evenals afgelopen half jaar kan het niet uitgesloten worden dat in individuele
gevallen bij gemeenten, naarmate de voorraad vergunninghouders daalt, er
minder vergunninghouders beschikbaar zijn om te koppelen. Gemeenten die
nadere informatie willen hebben met betrekking tot de beschikbaarheid van
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vergunninghouders kunnen contact opnemen met het COA (via de voor hun regio
werkende regievoerders).
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Tot slot
Evenals afgelopen half jaar wil ik hierbij mijn dank en waardering uitspreken voor
de inzet en de geleverde resultaten door gemeenten en corporaties. Ik hoop ook
voor de taakstelling voor de tweede helft 2017 weer te kunnen rekenen op een
stevige inzet om deze te realiseren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

G.J. Buitendijk
Directeur-generaal Bestuur en Wonen
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Bijlagen en publicatie
Naast bijlage A met de taakstellingen per gemeente voor de tweede helft van
2017, treft u bijlage B aan met voor dit werkveld relevante contactgegevens van
het COA, de toezichthouders, Vluchtelingenwerk Nederland en andere relevante
organisaties.
Deze brief en de bijlagen worden gepubliceerd op de website van het Rijk
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-enimmigratie/huisvesting-vergunninghouders) en deze stukken worden digitaal
verzonden aan alle gemeenten en alle toezichthouders. Tevens wordt deze brief
voor publicatie op de respectievelijke websites aangeboden aan de VNG, het
IPO, Aedes en Vluchtelingenwerk Nederland (interne databank).
Mocht u volgende brieven over taakstellingen vergunninghouders rechtstreeks
willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan het ministerie van BZK:
Postbussecretariaatwoningmarkt@min.bzk.nl
Een overzicht van de realisatie van de huisvesting van vergunninghouders wordt
maandelijks bijgehouden en gepubliceerd op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/huisvesting-asielzoekers-metverblijfsvergunning en op www.opnieuwthuis/land-in-beeld.
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